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RÖVID INDOKOLÁS

A vélemény előadója üdvözli, hogy a Bizottság által javasolt új fogyasztóvédelmi program 
általános célkitűzése az öntudatos fogyasztót helyezi az egységes piac középpontjába, és 
különösen üdvözli, hogy olyan eszközök létrehozására irányul, amelyek segítségével a 
szabványok és gyakorlatok hiányosságai felismerhetők és Európa-szerte hatékonyan 
kezelhetők. Létfontosságú, hogy a fogyasztók magabiztosan gyakorolhassák az uniós jog 
alapján járó jogaikat, és hogy probléma esetén számíthassanak e jogok eredményes 
érvényesítésére, valamint a hatékony jogorvoslat lehetőségéhez való könnyű hozzáférésre.

Ezt szem előtt tartva az előadó üdvözli a fogyasztói jogviták online rendezésére (a fogyasztói 
OVR-rendeletre) és a fogyasztói jogviták alternatív rendezésére (a fogyasztói AVR-
irányelvre) irányuló jelen javaslatokat, ezért a fogyasztóvédelmi programról szóló javaslat 
módosítását indítványozza a kezdeményezések megfelelő finanszírozásának biztosítása 
érdekében.

A végrehajtásról szóló 4. célkitűzést illetően az előadó úgy véli, hogy fokozni kell a fellépést 
az igazgatás és végrehajtás terén a programban részt nem vevő harmadik országokkal való 
együttműködés tekintetében, különösen pedig a nemzetközi szervezetekkel való, a fogyasztói 
jogérvényesítésre vonatkozó további együttműködés előmozdítása révén.

MÓDOSÍTÁSOK

A Jogi Bizottság felkéri a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A rendelet figyelembe veszi a 
gazdasági, társadalmi és műszaki 
környezetet, valamint az azokkal 
párhuzamosan felmerülő kihívásokat. A 
program által finanszírozott intézkedések 
különösen a globalizációval, a 
digitalizációval, a fogyasztás 
fenntarthatóbb irányba történő terelésének 
szükségességével, a népesség 
elöregedésével, a társadalmi kirekesztéssel 
és a kiszolgáltatott fogyasztók kérdésével 
kapcsolatos problémák megoldását tűzik ki 

(3) A rendelet figyelembe veszi a 
gazdasági, társadalmi és műszaki 
környezetet, valamint az azokkal 
párhuzamosan felmerülő kihívásokat. A 
program által finanszírozott intézkedések 
különösen a globalizációval, a 
digitalizációval, a fogyasztás 
fenntarthatóbb irányba történő terelésének 
szükségességével, a népesség 
elöregedésével, a társadalmi kirekesztéssel 
és a kiszolgáltatott fogyasztók kérdésével 
kapcsolatos problémák megoldását tűzik ki 



PE487.762v02-00 4/9 AD\903542HU.doc

HU

célul. Az EUMSZ 12. cikke értelmében a 
fogyasztói érdekek valamennyi uniós 
politikába történő integrálásának kiemelt 
szerepet kell kapnia. A más uniós 
szakpolitikákkal és programokkal való 
összehangolás meghatározó eleme annak 
biztosításának, hogy a fogyasztói érdekeket 
más szakpolitikák teljes mértékben 
figyelembe vegyék. A szinergiák 
elősegítése és a párhuzamos munka 
elkerülése érdekében más uniós alapoknak 
és programoknak kell pénzügyi támogatást 
nyújtaniuk a fogyasztói érdekek 
beépítéséhez az adott területeken.

célul. Az EUMSZ 12. cikke értelmében a 
fogyasztói érdekek valamennyi uniós 
politikába történő integrálása kiemelt 
szerepet kap. A más uniós szakpolitikákkal 
és programokkal való összehangolás 
meghatározó eleme annak biztosításának, 
hogy a fogyasztói érdekeket más 
szakpolitikák teljes mértékben figyelembe 
vegyék. A szinergiák elősegítése és a 
párhuzamos munka elkerülése érdekében 
más uniós alapoknak és programoknak kell 
pénzügyi támogatást nyújtaniuk a 
fogyasztói érdekek beépítéséhez az adott 
területeken.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Fontos a fogyasztóvédelem javítása.
Ahhoz, hogy ezt az általános célt 
megvalósíthassuk, egyedi célkitűzéseket 
kell meghatározni a biztonság, a fogyasztói 
tájékoztatás és oktatás, a jogok és 
jogorvoslat, valamint a fogyasztói jogok 
érvényesítése tekintetében. A program 
keretében meghozott intézkedések értékét 
és hatását rendszeresen mérni és értékelni 
kell. A fogyasztóvédelmi politika 
értékeléséhez mutatókat kell kidolgozni.

(5) Fontos a fogyasztóvédelem javítása.
Ahhoz, hogy ezt az általános célt 
megvalósíthassuk, egyedi célkitűzéseket 
kell meghatározni a biztonság, a fogyasztói 
tájékoztatás és oktatás, a jogok és 
jogorvoslat, valamint a fogyasztói jogok 
érvényesítése tekintetében. Azonban még 
mindig állnak fenn nemzeti szintű 
különbségek ezeken a területeken, és a
program keretében hozott intézkedéseknek 
a lehető legmagasabb szintű 
összehangoltságra kell törekedniük annak 
érdekében, hogy biztosítsák a fogyasztók 
és vállalkozások könnyebb eligazodását. A 
program keretében meghozott intézkedések 
értékét és hatását rendszeresen mérni és 
értékelni kell, és minden esetben 
figyelembe kell venni az egyszerűsítésből, 
az intelligens szabályozásból, valamint a 
fogyasztói kiadások és a kkv-k 
adminisztratív terheinek 
minimalizálásából eredő előnyöket. A 
fogyasztóvédelmi politika értékeléséhez 
mutatókat kell kidolgozni.
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Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A program azon szakpolitikai célkitűzés 
megvalósulását kívánja támogatni, amely 
az öntudatos fogyasztót helyezi a belső 
piac középpontjába. A program a 
fogyasztók egészsége, biztonsága és
gazdasági érdekei védelmének, valamint a 
tájékoztatáshoz, oktatáshoz és az érdekeik 
védelme céljából történő önszerveződéshez 
való joguk támogatásával fogja ezt 
biztosítani. A program kiegészíti, 
támogatja és nyomon követi majd a 
tagállamok szakpolitikáit.

A program azon szakpolitikai célkitűzés 
megvalósulását kívánja támogatni, amely 
az öntudatos fogyasztót helyezi a belső 
piac középpontjába. A program a 
fogyasztók egészsége, biztonsága, 
gazdasági és jogi érdekei védelmének, 
valamint a tájékoztatáshoz, oktatáshoz és 
az érdekeik védelme céljából történő 
önszerveződéshez való joguk 
támogatásával fogja ezt biztosítani. A 
program kiegészíti, támogatja és nyomon 
követi majd a tagállamok szakpolitikáit.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) célkitűzés – tájékoztatás és oktatás: a 
fogyasztók oktatásának, tájékoztatásának, 
valamint a fogyasztói jogokkal kapcsolatos 
ismereteinek javítása, a fogyasztóvédelmi 
politika tudományos alapjának 
megteremtése és a fogyasztói szervezetek 
támogatása.

b) célkitűzés – tájékoztatás és oktatás: a 
fogyasztók és a kkv-k oktatásának, 
tájékoztatásának, valamint a fogyasztói 
jogokkal kapcsolatos ismereteinek javítása, 
a fogyasztóvédelmi politika tudományos 
alapjának megteremtése és a fogyasztói 
szervezetek támogatása.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) célkitűzés – jogok és jogorvoslat: a 
fogyasztói jogok megszilárdítása

c) célkitűzés – jogok és jogorvoslat: a 
fogyasztói jogok megerősítése különösen
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különösen jogszabályi intézkedések, 
valamint a jogorvoslathoz, többek között 
az alternatív vitarendezéshez való 
hozzáférés javítása révén.

intelligens jogszabályi intézkedések, 
valamint a mindenki számára 
megfizethető alternatív vitarendezéshez 
való hozzáférés javítása révén.

E célkitűzést különösen az alternatív 
vitarendezés határokon átnyúló viták 
rendezéséhez történő igénybevétele révén, 
valamint egy uniós szintű internetes 
vitarendezési rendszer tevékenysége révén 
értékelik majd.

E célkitűzést különösen az alternatív 
vitarendezés határokon belüli és határokon
átnyúló viták rendezéséhez történő 
igénybevétele révén, valamint egy uniós 
szintű internetes vitarendezési rendszer 
tevékenysége révén értékelik majd.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) célkitűzés – végrehajtás: a fogyasztói 
jogok érvényesítésének támogatása a 
nemzeti végrehajtó szervek
együttműködésének megerősítése és a 
fogyasztóknak történő tanácsadás révén.

d) célkitűzés – végrehajtás: a fogyasztói 
jogok érvényesítésének támogatása a 
nemzeti végrehajtó szervek közötti és a 
harmadik országokkal való 
együttműködés megerősítése, valamint a 
fogyasztóknak történő tanácsadás révén.

E célkitűzést különösen a 
fogyasztóvédelmi együttműködési 
hálózaton belüli információáramlás és 
együttműködés szintje, valamint az európai 
fogyasztói központok tevékenysége révén
értékelik majd.

E célkitűzést különösen a 
fogyasztóvédelmi együttműködési 
hálózaton belüli információáramlás és 
együttműködés szintje, az európai 
fogyasztói központok tevékenysége, 
valamint a nemzetközi szervezetekkel való 
együttműködés szintje alapján értékelik 
majd.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – b pont – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) a fogyasztók oktatásának előmozdítása; (7) a fogyasztók és a kkv-k oktatásának 
előmozdítása;
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Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – III célkitűzés – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. A fogyasztóvédelmi jogszabályok és 
egyéb szabályozási kezdeményezések 
tagállamok által történő előkészítése, 
átültetésének értékelése, nyomon követése, 
értékelése, végrehajtása és alkalmazása, 
valamint a társszabályozási és az 
önszabályozási kezdeményezések 
elősegítése, többek között:

8. A fogyasztóvédelmi jogszabályok és 
egyéb szabályozási kezdeményezések 
tagállamok által történő előkészítése, 
átültetésének értékelése, nyomon követése, 
értékelése, végrehajtása és alkalmazása, 
valamint a társszabályozási és az 
önszabályozási kezdeményezések 
elősegítése, többek között:

c) tanulmányok, előzetes és utólagos 
értékelések, hatásvizsgálatok, nyilvános 
konzultációk és a hatályos jogszabályok 
értékelése;

a) tanulmányok és intelligens szabályozási 
intézkedések, például előzetes és utólagos 
értékelések, hatásvizsgálatok, nyilvános 
konzultációk, valamint a hatályos 
jogszabályok értékelése és egyszerűsítése;

d) előadások, konferenciák, 
munkaértekezletek és az érintett felek és a 
szakértők találkozói;

b) előadások, konferenciák, 
munkaértekezletek és az érintett felek és a 
szakértők találkozói;

e) az uniós fogyasztóvédelmi jogszabályok 
végrehajtásával kapcsolatos, egyszerűen és 
nyilvánosan hozzáférhető adatbázisok 
létrehozása és karbantartása;

c) az uniós fogyasztóvédelmi jogszabályok 
végrehajtásával kapcsolatos, egyszerűen és 
nyilvánosan hozzáférhető adatbázisok 
létrehozása és karbantartása;

ca) a fogyasztóvédelmet javító 
intézkedések előmozdítása a kkv-k 
adminisztratív terheinek csökkentése 
érdekében;

f) a program keretében hozott intézkedések 
értékelése.

d) a program keretében hozott intézkedések 
értékelése.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – IV célkitűzés – 10 pont – d alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) igazgatási és végrehajtási 
együttműködés a programban részt nem 
vevő harmadik országokkal.

d) igazgatási és végrehajtási 
együttműködés a programban részt nem 
vevő harmadik országokkal és a 
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nemzetközi szervezetekkel.
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