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RÖVID INDOKOLÁS

Az AVR jelentősége abban rejlik, hogy az európai polgárok, kivált a fogyasztók számára – a 
hosszadalmas és költséges bírósági eljárások miatt – alapvetően problematikus a jogorvoslat 
igénybevétele.

Az Európai Parlament a közelmúltban fejtette ki véleményét a kérdésben a polgári, 
kereskedelmi és családi ügyekben folyó alternatív vitarendezésről szóló, 2011. október 25-i 
2011/2117 (INI) állásfoglalásában1, ahol úgy érvelt, hogy az uniós szinten elfogadott 
jogalkotási intézkedések megkönnyítik az AVR végrehajtását, és ösztönzik a természetes és 
jogi személyeket e mechnizmusok igénybevételére, és amelyben felkérte a Bizottságot, hogy 
nyújtson be jogalkotási javaslatot az alternatív vitarendezés fogyasztóvédelmi ügyekben való, 
Unión belüli alkalmazásáról.

A Bizottság által ezúttal javasolt irányelv célja az AVR alkalmazási körében adódó hézagok 
kitöltése, valamint annak biztosítása, hogy a fogyasztók és vállalkozások közötti különböző 
szerződéses viták rendezésére rendelkezésre álljanak minőségi, bíróságon kívüli 
mechanizmusok. Az irányelvjavaslat olyan általános elveket rögzít – pl. megfelelő képzettség, 
pártatlanság, átláthatóság, eredményesség és méltányosság –, melyeket valamennyi AVR-rel 
foglalkozó szervezetnek tiszteletben kell tartania. A javaslat szerint ezen elvek betartását a 
nemzeti hatóságoknak kellene felügyelniük. Továbbá, a kereskedőknek hiánytalanul el kell 
látniuk a fogyasztókat az elérhető AVR-szervezetekkel kapcsolatos megfelelő információkkal.

A vélemény előadója üdvözli a Bizottság javaslatát a belső piac működésének javítására és a 
fogyasztók jogorvoslati lehetőségeinek növelésére irányuló erőfeszítésekkel kapcsolatban. 
Ugyanakkor rá kíván mutatni néhány olyan területre, ahol a bizottsági javaslat javítható, és 
amelyekre vonatkozóan megoldásokat is javasolt a véleménytervezetben. Ezek a következők:

Nehéz kérdés, hogy a vállalkozásokra nézve kötelezővé kell-e tenni az AVR-t, különösen az 
AVR-ben való részvételük kötelezővé tétele vagy az AVR kimenetelének velük szemben 
kötelező joghatással való felruházása révén. Egyrészről mondhatjuk, hogy a kötelező 
rendszerek növelik a fogyasztói bizalmat, hiszen az ilyen eljárásokra a fogyasztók 
biztonsággal támaszkodhatnak, ha bármilyen probléma adódik. Másrészt viszont az AVR 
kötelezővé tétele súlyos kérdéseket vetne fel a felek igazságszolgáltatás igénybevételéhez 
való alapvető joga és a hatékony jogorvoslathoz való jog tekintetében (az Alapjogi Charta 47. 
cikke), és ellentétes az AVR önkéntes és rugalmas jellegével, amely meghatározza azt, és 
amelynek különös hasznát köszönheti. A vélemény előadója a polgári és kereskedelmi 
ügyekben végzett közvetítés egyes szempontjairól szóló, 2008. május 21-i 2008/52/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvben2 kifejtett megközelítést támogatja, mely szerint az 
AVR-t nem kell kötelezővé tenni, hanem a tagállamoknak elő kell írni, hogy ösztönzőket 
dolgozzanak ki vagy szankciókat alkalmazzanak, a bíróságoknak pedig konkrét információk 
nyújtásával kell ösztönözni az AVR igénybevételét. Ami az AVR kimenetelének kötelező 
joghatását illeti, javasolt a felek ezzel kapcsolatos tájékoztatása és beleegyezésük kikérése.

                                               
1P7_TA(2011)0449
2 HL L 136., 2008.5.24., 3. o.
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– Az irányelv hatályának nem szabad kiterjednie a kereskedők fogyasztókra tett panaszaira, 
mivel az AVR fogyasztói jogorvoslati eszköz, amelynek célja a kereskedők és fogyasztók 
közötti kiegyensúlyozatlan viszony kiküszöbölése, valamint könnyen igénybe vehető 
jogorvoslati lehetőség biztosítása a fogyasztók számára. Ez természetesen nem alkalmazható 
ugyanígy a kereskedők által tett panaszokra.
– Szükség van olyan biztosítékokra, amelyek megakadályozzák, hogy nem elfogadható 
ügyekben kérjék az AVR-szervezetek közbenjárását. Ennek érdekében elő kell írni, hogy meg 
kell próbálni békés megoldásra jutni, mielőtt a vitás ügyet az AVR-szervezet elé terjesztik. A 
tagállamoknak továbbá lehetővé kell tenni, hogy a panasz értéke tekintetében 
minimumküszöböket határozhassanak meg annak elkerülése érdekében, hogy az AVR 
keretében az eljárási költségeknél lényegesen alacsonyabb értékű panaszokkal kelljen 
foglalkozni.
– Általában véve átfogóbb és teljesebb formában kell megfogalmazni az AVR-eljárások 
alapelveit, ehhez alapul véve a 2008/52/EK irányelvet, a közvetítők európai magatartási 
kódexét, a fogyasztói jogviták peren kívüli rendezéséért felelős testületekre vonatkozó 
elvekről szóló, 1998. március 30-i1, továbbá a fogyasztói jogviták megegyezésen alapuló 
megoldásában részt vevő bírósági eljáráson kívüli testületekre vonatkozó elvekről szóló, 
2001. április 4-i bizottsági ajánlást2. Ezért javaslom konkrét rendelkezések beépítését az 
irányelvbe, különösen a függetlenség, a jogszerűség és a titoktartás elveivel kapcsolatban.
– Kulcsfontosságú az AVR-eljárásokban részt vevő természetes személyek képzése az 
eljárások és azok kimenetele iránti közbizalom kiépítése érdekében. E képzéseket a 
Bizottságnak és a tagállamoknak közösen kell biztosítaniuk.
– Biztosítani kell, hogy ne fordulhasson elő az, hogy a felek az AVR-eljárások következtében 
lejáró elévülési idő miatt elesnek a rendes bírósági eljárás igénybevételének lehetőségétől. Az 
irányelvnek ezért, a 2008/52/EK irányelv ide vonatkozó rendelkezésével összhangban 
általánosan elő kell írnia, hogy az AVR – az eljárás időtartamára – felfüggeszti az elévülési 
időket.

MÓDOSÍTÁSOK

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

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az alternatív vitarendezés a kereskedők 
és fogyasztók közötti jogviták egyszerű, 
gyors és költségkímélő, bíróságon kívüli 

(3) Az alternatív vitarendezés a kereskedők 
és fogyasztók közötti jogviták egyszerű, 
gyors és költségkímélő, bíróságon kívüli 

                                               
1 HL L 115., 1998.4.17., 31. o.
2 HL L 109., 2001.4.19., 56. o.



AD\905641HU.doc 5/37 PE486.223v02-00

HU

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

megoldását kínálja. Az alternatív 
vitarendezés azonban az Európai Unióban 
még fejlesztésre szorul. Ezenkívül az 
AVR-eljárások nem állnak rendelkezésre 
valamennyi tagállamban és valamennyi 
üzleti ágazatban, továbbá ezek színvonala 
és a velük szemben támasztott minőségi 
követelmények továbbra is eltérőek az 
Unión belül. Annak érdekében, hogy a 
fogyasztók teljes mértékben 
kihasználhassák e rendszer előnyeit, 
szükséges, hogy az alternatív vitarendezés 
valamennyi típusú fogyasztói jogvita 
esetén elérhető legyen, minősége állandó 
legyen, és a fogyasztók és kereskedők 
tudjanak az ilyen eljárásokról. Emellett az 
AVR-szervezeteknek eredményesen kell 
rendezniük a határokon átnyúló vitákat.

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Úgy tűnik, hogy azok a tagállamok, 
amelyek nemzeti szabályozása túlmegy a 
közvetítésről szóló irányelv alapvető 
előírásain, jelentős eredményeket értek el 
a polgári jogi és kereskedelmi jogviták 
bíróságon kívüli megoldásának 
előmozdítása terén; az elért eredmények –
különösen Olaszországban, Bulgáriában 
és Romániában – azt mutatják, hogy a 
közvetítés a felek igényeire szabott és a 
fogyasztók védelmét célzó eljárások révén 
hozzájárulnak a jogviták megfelelő és 
gyors, bíróságon kívüli rendezéséhez.

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(6) A jól működő alternatív vitarendezés 
kialakítása az Európai Unióban 
elengedhetetlen a fogyasztók belső piacba 
vetett bizalmának megerősítéséhez, 
ideértve az e-kereskedelem területét. Az 
alternatív vitarendezés fejlesztésének a 
tagállamokban meglévő AVR-eljárásokra 
kell épülnie, tiszteletben tartva a 
tagállamok joghagyományait. Az AVR 
elterjesztése azokban az országokban is 
igen fontos lehet, ahol a bíróságok csak 
jelentős késéssel tudnak foglalkozni az 
eléjük vitt ügyekkel, ami miatt az uniós 
polgárok nem tudnak élni az ésszerű időn 
belüli tisztességes eljáráshoz való 
jogukkal. 

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Indokolás

Az AVR fogyasztói jogorvoslati eszköz, amelynek célja az anyagi veszteség átvészelésére és a 
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nem ingyenes jogorvoslat igénybevételére alkalmas tartalékokkal rendelkező kereskedők és a 
panasz értékét egyes eseteben meghaladó perköltségek miatt bírósághoz egyébként nem 
forduló fogyasztók közötti kiegyensúlyozatlan viszony kiküszöbölése.

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az irányelv nem alkalmazandó azokra 
a vitarendező szervezetek előtt folyó 
eljárásokra, amelyek esetében a 
vitarendezésért felelős természetes 
személyt a kereskedő kizárólagosan 
foglalkoztatja, sem pedig kereskedők által 
üzemeltetett panaszkezelő rendszerek 
keretében folyó eljárásokra. A felek közötti 
közvetlen tárgyalásra sem alkalmazandó.
Nem alkalmazandó továbbá a jogvitára 
vonatkozó bírósági eljárás folyamán a bíró 
részéről a vita rendezésére tett kísérletekre 
sem.

(12) Az irányelv nem alkalmazandó a 
kereskedők által üzemeltetett panaszkezelő 
rendszerek keretében folyó eljárásokra, a
felek közötti közvetlen tárgyalásra, továbbá 
a jogvitára vonatkozó bírósági eljárás 
folyamán a bíró részéről a vita rendezésére 
tett kísérletekre sem.

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) A polgári és kereskedelmi ügyekben 
végzett közvetítés egyes szempontjairól 
szóló, 2008. május 21-i 2008/52/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 
már meghatározza uniós szinten a 
közvetítési rendszerek keretét, különösen a 
határokon átnyúló jogviták esetére, 
anélkül, hogy alkalmazását a belső 
közvetítési rendszerekre nézve 
megakadályozná. A jelen irányelv 
kiegészíti ezt a rendszert az egyéb 
alternatív vitarendezési eljárások 
tekintetében. 
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Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(17) Az alternatív vitarendezésért felelős 
természetes személyt csak akkor lehet 
pártatlannak tekinteni, ha nem lehet rá 
olyan kényszert gyakorolni, amely 
potenciálisan befolyásolná a vitához való 
hozzáállását. Különösen fontos, hogy 
biztosítható legyen az ilyen nyomás 
hiánya, amikor az AVR-szervezetet a 
vitában álló egyik fél vagy olyan szervezet 
finanszírozza, amelynek az egyik fél tagja. 
Az összeférhetetlenség kiküszöbölése 
érdekében az alternatív vitarendezésért 
felelős természetes személyeknek 
nyilvánosságra kell hozniuk az olyan 
körülmények esetleges fennállását, 
amelyek befolyásolhatják a 
függetlenségüket vagy 
összeférhetetlenséget eredményezhetnek. 
Külön követelményeknek kell 
vonatkozniuk a kizárólag a kereskedő 
alkalmazásában álló személyekre vagy az 
olyan szakmai/üzleti szervezet 
alkalmazásában álló személyekre, 
amelynek a kereskedő is tagja, és 
tevékenységüket az illetékes hatóságoknak 
rendszeresen ellenőrizniük kell.

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17a) Az AVR sikere, és különösen az 
AVR-eljárások iránti szükséges bizalom 
biztosítása érdekében alapvetően fontos, 
hogy az alternatív vitarendezésért felelős 
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természetes személyek megfelelő 
szakértelemmel rendelkezzenek. Ezért a 
tagállamoknak a Bizottsággal 
együttműködésben célzott képzési 
rendszereket kell biztosítaniuk.

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
17 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17b) Jóllehet az AVR-szervezetek által 
kidolgozott megoldások és az AVR-
eljárások kimenetele a jogszabályokon 
kívül a méltányosság elvén és magatartási 
kódexeken is alapulhatnak, ez a 
rugalmasság nem vezethet a 
fogyasztóvédelem szintjének a bíróságok 
jogalkalmazása esetén biztosított védelmi 
szinthez képesti csökkenéséhez. Az 
irányelvnek ezért rögzítenie kell a 
jogszerűség elvét, amely vonatkozni fog 
minden olyan AVR-eljárásra, amelyben az 
AVR-szervezet a fogyasztóra nézve 
kötelező megoldást ír elő, ideértve a 
kereskedők kizárólagos alkalmazásában 
álló természetes személyek által 
lefolytatott eljárásokat, illetve az olyan 
szakmai/üzleti szervezet alkalmazásában 
álló személyek által lefolytatott 
eljárásokat, amelynek a kereskedő is 
tagja. A tagállamoknak biztosítaniuk kell 
különösen azt, hogy a fogyasztókat ne 
fosszák meg a testület székhelye szerinti 
tagállam jogának kötelező rendelkezései 
által biztosított védelemtől. Határokon 
átnyúló jogviták esetében a 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a 
fogyasztót ne fosszák meg az azon 
tagállam jogának kötelező rendelkezései 
által biztosított védelemtől, ahol – a 
szerződéses kötelezettségekre 
alkalmazandó jogról (Róma I) szóló 2008. 
június 17-i 593/2008/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet1 6. cikke 
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szerinti feltételek alapján – szokásos 
tartózkodási helye található.
_____________
1 HL L 177., 2008.7.4., 6. o.

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(19) Az AVR-eljárásoknak eredményesnek 
kell lenniük. Egyszerű és gyors eljárást 
kell biztosítaniuk, amelynek időtartama 
általában nem haladja meg a felek 
panasztételről való értesítésének napjától 
számított 90 napot. Az AVR-szervezetnek 
az AVR-eljárás lefolytatásához szükséges 
valamennyi dokumentum kézhezvételét 
követően tájékoztatniuk kell a feleket a 
szóban forgó panaszról. Összetett vagy 
rendkívül technikai jellegű jogviták 
esetében az AVR-szervezetnek lehetővé 
kell tenni ezen időtartam 
meghosszabbítását. Az időtartam 
meghosszabbításáról, valamint az ügy 
lezárásának várható idejéről értesíteni 
kell a feleket.

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat
20 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20a) Az AVR-szervezetek 
hatékonyságának biztosítása érdekében 
szükség van olyan rendelkezésekre, 
amelyek révén biztosítható, hogy e 
szervezetek közreműködésére kizárólag 
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indokolt esetekben kerüljön sor. Ezért elő 
kell írni, hogy a fogyasztónak kísérletet 
kell tennie a kereskedővel fennálló vita 
békés megoldására, mielőtt az ügyet egy 
AVR-szervezet elé terjesztené. Az ilyen 
belső panaszkezelési rendszerek hasznos 
eszközei lehetnek a fogyasztókkal fennálló 
viták korai szakaszban történő 
megoldásának. A tagállamok számára 
biztosítani kell a lehetőséget, hogy nemzeti 
jogszabályokat tartsanak fenn vagy 
vezessenek be a belső panasztételi 
eljárások vonatkozásában. A 
tagállamoknak továbbá lehetőséget kell 
adni arra, hogy lehetővé tegyék, hogy az 
AVR-szervezet kérhesse annak igazolását, 
hogy a fogyasztó kísérletet tett az ügy 
békés megoldására, és elutasíthatja a 
panaszt, amennyiben a fogyasztó ezt nem 
tudja igazolni. A tagállamoknak továbbá 
lehetővé kell tenni, hogy a panasz értéke 
tekintetében minimumküszöböket 
határozhassanak meg annak elkerülése 
érdekében, hogy az AVR keretében az 
eljárási költségeknél lényegesen 
alacsonyabb értékű panaszokkal kelljen 
foglalkozni.

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat
21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21a) A szabadság elismert elvének 
érvényesítése végett úgy kell rendelkezni, 
hogy az AVR-eljárást lezáró határozat 
csak abban az esetben kötelező a felekre 
nézve, ha e kötelező joghatásról az eljárás 
megkezdése előtt tájékoztatták őket, és ők 
ehhez kifejezett beleegyezésüket adták. 
Ahol a határozat a nemzeti jogszabályok 
értelmében kötelező a kereskedőre nézve, 
csak a fogyasztó kifejezett beleegyezése 
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szükséges.

Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat
21 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21b) Az AVR-eljárásokban fontos a 
bizalmas jelleg, ezért az irányelvnek elő 
kell írnia a polgári eljárási szabályok 
minimális mértékű összeegyeztethetőségét 
a tekintetben, hogy miként védik az AVR-
eljárás bizalmasságát az ezt követő polgári 
és kereskedelmi, bírósági vagy 
választottbírósági eljárások során.

Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat
21 c preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21c) Annak érdekében, hogy a feleket az 
AVR igénybevételére ösztönözzék, a 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az 
elévülési időszakra vonatkozó szabályaik 
ne akadályozzák a feleket abban, hogy 
bírósághoz vagy választottbírósághoz 
forduljanak, amennyiben az AVR-eljárás 
keretében a megegyezésre tett kísérletük 
nem vezet eredményre. A tagállamoknak 
annak ellenére is biztosítaniuk kell ennek 
az eredménynek az elérését, hogy az 
irányelv nem harmonizálja az elévülési 
időszakokra vonatkozó nemzeti 
jogszabályokat. Ez az irányelv nem 
érintheti a tagállamokban – például a 
közlekedési jog területén – végrehajtott 
nemzetközi megállapodásokban előírt 
elévülési időszakokkal kapcsolatos 
rendelkezéseket.
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Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) Ez az irányelv nem teszi kötelezővé a 
kereskedők AVR-eljárásokban való 
részvételét, sem az ilyen eljárások 
eredményét a kereskedőkre nézve, 
amennyiben egy fogyasztó panaszt tett 
ellenük. Ez az irányelv azonban nem 
sértheti a kereskedők AVR-eljárásokban 
való részvételét előíró vagy az ilyen 
eljárások eredményét a kereskedőkre nézve 
kötelezővé tevő nemzeti jogszabályokat, 
feltéve, hogy az ilyen jogszabályok nem 
akadályozzák a feleket az 
igazságszolgáltatás igénybevételéhez való 
joguk gyakorlásában az Európai Unió 
alapjogi chartája 47. cikke szerint. 

(23) Ez az irányelv nem teszi kötelezővé a 
kereskedők AVR-eljárásokban való 
részvételét, sem az ilyen eljárások 
eredményét a kereskedőkre nézve, 
amennyiben egy fogyasztó panaszt tett 
ellenük. Ugyanakkor annak érdekében, 
hogy a fogyasztók hozzáférjenek a 
jogorvoslathoz, és ne legyenek 
kénytelenek lemondani követeléseikről, a 
kereskedőket a lehető legnagyobb 
mértékben ösztönözni kell az AVR-
eljárásokban való részvételre. Ez az 
irányelv ezért nem sértheti a kereskedők 
AVR-eljárásokban való részvételét előíró, 
illetve ösztönzők vagy szankciók révén 
előmozdító, vagy az ilyen eljárások 
eredményét a kereskedőkre nézve 
kötelezővé tevő nemzeti jogszabályokat, 
feltéve, hogy az ilyen jogszabályok nem 
akadályozzák a feleket az 
igazságszolgáltatás igénybevételéhez való 
joguk gyakorlásában az Európai Unió 
Alapjogi Chartájának 47. cikke szerint. 

Módosítás 16

Irányelvre irányuló javaslat
26 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26a) Az AVR hatókörének Európai 
Unióban történő kiterjesztése érdekében 
ösztönözni kell páneurópai AVR-
szervezetek létrehozását. Ezen irányelv 
alkalmazásában az az AVR-szervezet 
tekinthető páneurópainak, amely legalább 
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két tagállamban működik, vagy amelyet 
európai ernyőszervezet hozott létre. Az 
ilyen szervezetek európai jog szerint is 
létrehozhatók, például európai gazdasági 
érdekcsoportként.

Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(27) Az AVR-szervezetek megfelelő és 
eredményes működésének biztosítása 
érdekében azokat szorosan figyelemmel 
kell kísérni. A tagállamoknak e célból 
illetékes hatóságot kell kijelölniük. Mivel 
az ágazatok szerint strukturált AVR 
esetében egyetlen hatóság nehezen tudná 
ellátni a teljes felügyeletet, a tagállamokat 
fel kell jogosítani arra, hogy minden 
ágazatban külön illetékes hatóságot 
jelöljenek ki. A Bizottságnak és az irányelv 
hatálya alá tartozó illetékes hatóságoknak 
közzé kell tenniük és aktualizálniuk kell az 
irányelvnek megfelelő AVR-szervezetek 
jegyzékét. A tagállamoknak biztosítaniuk 
kell, hogy az AVR-szervezetek, a 
fogyasztói szövetségek, az üzleti 
szövetségek és az Európai Fogyasztói 
Központok Hálózata szintén közzétegyék
ezt a jegyzéket. Ezen túlmenően az 
illetékes hatóságoknak rendszeresen 
jelentést kell készíteniük az AVR-
szervezetek fejlődéséről és működéséről. 
Az AVR-szervezeteknek közölniük kell az 
illetékes hatóságokkal azokat a konkrét 
információkat, amelyekre ezeket a 
jelentéseket alapozni kell. A tagállamoknak 
ösztönözniük kell az AVR-szervezeteket, 
hogy az ilyen információkat a fogyasztói 
panaszok és kérdések osztályozására és 
bejelentésére szolgáló harmonizált módszer 
alkalmazásáról szóló 2010/304/EU 
bizottsági ajánlás szerint bocsássák 
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rendelkezésre. 

Módosítás 18

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Ezen irányelv célkitűzése a belső piac 
megfelelő működésének és a magas szintű 
fogyasztóvédelem megvalósításának 
elősegítése; ennek érdekében az irányelv 
biztosítja, hogy a fogyasztók a 
kereskedőkkel fennálló jogvitáikat
pártatlan, működésükben független, 
átlátható, eredményes és méltányos 
alternatív vitarendezést kínáló szervezetek 
elé terjeszthessék. 

Indokolás
Az AVR fogyasztói jogorvoslati eszköz, amelynek célja az anyagi veszteség átvészelésére és a 
nem ingyenes jogorvoslat igénybevételére alkalmas tartalékokkal rendelkező kereskedők és a 
panasz értékét egyes esetekben meghaladó perköltségek miatt bírósághoz egyébként nem 
forduló fogyasztók közötti kiegyensúlyozatlan viszony kiküszöbölése.

Módosítás 19

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Ez az irányelv az Unióban letelepedett 
kereskedő és az Unióban tartózkodási 
hellyel rendelkező fogyasztó között, 
termékek eladásából vagy szolgáltatások 
nyújtásából származó szerződéses jogviták 
peren kívüli, egy AVR-szervezet 
közbenjárásával történő rendezésére 
vonatkozik.
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Indokolás
Az AVR meghatározását a fogalommeghatározásokat rögzítő 4. cikknek kell egyértelműen 
tartalmaznia.

Módosítás 20

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Indokolás
Egyes belső AVR-rendszerek jól működnek és ismertek a fogyasztók előtt, akik elégedettek is 
ezek működésével és a segítségükkel elért eredményekkel. Mindaddig, amíg e belső rendszerek 
megfelelnek ugyanezen minőségi kritériumoknak, vagyis a pártatlanság, az átláthatóság, az 
eredményesség és a méltányosság elvének, nem tehető megkülönböztetés a belső rendszerek 
és a harmadik felek által kínált eljárások között.

Módosítás 21

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a kereskedők által fogyasztókkal 
szemben benyújtott panaszok.

Módosítás 22

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) „alternatív vitarendezési eljárás”: 
vitás ügy peren kívüli rendezésére szolgáló 
eljárás, amelyben a vitában álló felek 
igyekeznek megállapodásra jutni 
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egymással egy olyan vitarendezési 
szervezet közreműködésével, amely 
megoldást javasol vagy ír elő, vagy amely 
összehívja a feleket békés megoldás 
elősegítése céljából;

Indokolás
A meghatározás kiigazítása az irányelv tárgyának és hatályának egyértelművé tételét 
szolgálja.

Módosítás 23

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – f pont – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– ha a szervezetet jogi személy, vagy 
természetes, illetve jogi személyek 
társulása működteti, azon a helyen, ahol az 
említett jogi személy, vagy a természetes, 
illetve jogi személyek említett társulása 
alternatív vitarendezési tevékenységét 
végzi, vagy ahol bejegyzett székhelye 
található;

– ha a szervezetet jogi személy, vagy 
természetes, illetve jogi személyek 
társulása működteti – ideértve a 6. cikk (2) 
bekezdése szerinti kollegiális testületeket 
is –, azon a helyen, ahol az említett jogi 
személy, vagy a természetes, illetve jogi 
személyek említett társulása alternatív 
vitarendezési tevékenységét végzi, vagy 
ahol bejegyzett székhelye található;

Módosítás 24

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) olyan naprakész honlapot tartsanak 
fenn, ahol a felek tájékozódhatnak az 
AVR-eljárásokról, valamint online 
tehetnek panaszt, és e honlapnak a 
fogyasztói viták online rendezéséről szóló 
[...]-i [...]/2012/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelettel összhangban 
kapcsolódnia kell az európai online 
vitarendezési platformhoz;
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Módosítás 25

Irányelvre irányuló javaslat
5 a cikk (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. cikk
AVR-eljárások igénybevétele

(1) Megfelelő esetben és tekintettel az eset 
valamennyi körülményére, a bíróság, 
amelyhez keresettel fordulnak, felhívhatja 
a feleket AVR igénybevételére a vita 
rendezése céljából. A bíróság továbbá 
kérheti a feleket egy AVR-eljárások 
alkalmazásáról szóló tájékoztatón való 
részvételre, amennyiben ilyen tájékoztató 
rendelkezésre áll és könnyen elérhető, 
továbbá tájékoztathatja a feleket a 
fogyasztói jogviták online rendezéséről 
szóló, [Kiadóhivatal: kérjük, illessze be az 
elfogadás dátumát]-i [Kiadóhivatal: 
kérjük, illessze be a hivatkozási számot] 
európai parlamenti és tanácsi rendelettel 
(fogyasztói OVR-rendelet) összhangban 
létrehozott online vitarendezési 
platformról.
(2) Ez az irányelv nem érinti a bírósági 
eljárás megkezdése előtt vagy után az 
AVR igénybevételét kötelezővé tevő, azt 
ösztönző, illetve annak elutasítása esetén 
szankciót előíró nemzeti jogszabályokat, 
feltéve, hogy az ilyen jogszabályok nem 
akadályozzák a feleket az 
igazságszolgáltatás igénybevételéhez való 
joguk gyakorlásában.
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Módosítás 26

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – cím és 1 - 1 e bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Szakértelem és pártatlanság Szakértelem, függetlenség és pártatlanság 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
vitarendezésért felelős természetes 
személyek megfelelő szakértelemmel 
rendelkeznek, és pártatlanok. Ezt annak 
biztosítása révén kell garantálni, hogy ezek 
a személyek:

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
vitarendezésért felelős természetes 
személyek minden esetben megfelelő
szakértelemmel rendelkezzenek, valamint 
működésükben függetlenek és pártatlanok 
legyenek. Ezt annak biztosítása révén kell 
garantálni, hogy ezek a személyek:

a) az alternatív vitarendezés területén 
megfelelő ismeretekkel, készségekkel és 
tapasztalattal rendelkezzenek;

a) megfelelő ismeretekkel és készségekkel 
rendelkezzenek a fogyasztói jogviták 
alternatív vagy bírósági rendezése 
területén, valamint rendelkezzenek 
általános jogi ismeretekkel; 

b) feladataik alól nem menthetők fel jogos 
indok nélkül;

b) határozott időre kapjanak kinevezést, és
feladataik alól ne legyenek felmenthetők
jogos indok nélkül;

c) nem áll fenn összeférhetetlenség 
közöttük és egyik vitás fél között sem.

c) a jogvitában érintett felekkel ne álljanak 
érdekellentétben.

(1a) Az (1) bekezdés a) pontjában 
foglaltak érvényesítése érdekében a 
tagállamok célzott képzési lehetőségeket 
biztosítanak az alternatív vitarendezésért 
felelős természetes személyek számára. A 
Bizottság segíti a tagállamokat e képzési 
programok és a minőségük ellenőrzésére 
szolgáló mechanizmusok kidolgozásában.
(1b) Az (1) bekezdés c) pontjában 
foglaltak érvényesítése érdekében a 
tagállamok biztosítják, hogy az alternatív 
vitarendezésért felelős természetes 
személyek hozzák nyilvánosságra az olyan 
körülmények fennállását, amelyek 
befolyásolhatják a függetlenségüket vagy 
összeférhetetlenséget eredményezhetnek, 
illetve bárkiben felkelthetik ennek 
gyanúját. 
A tagállamok biztosítják, hogy ilyen 
körülmények fennállása esetén az érintett 
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személy csak akkor legyen jogosult az 
eljárás megkezdésére vagy továbbvitelére, 
ha a felek ehhez kifejezetten 
hozzájárulnak, ő maga pedig biztos 
abban, hogy az AVR-eljárást képes 
függetlenül és a teljes pártatlanság 
fenntartása mellett lefolytatni.
A tagállamok biztosítják, hogy az e 
bekezdésben foglalt, e körülmények 
bejelentésére vonatkozó kötelezettség az 
AVR-eljárás teljes időtartamára 
vonatkozó folyamatos kötelezettség 
legyen.
(1c) Amennyiben az alternatív 
vitarendezésért felelős természetes 
személyek független harmadik személyek, 
az (1b) bekezdéssel összhangban 
bejelentési kötelezettség tárgyát képező 
körülmények kiterjednek a következőkre:
a) az érintett felek bármelyikéhez fűződő 
személyes vagy üzleti kapcsolat a posztra 
való kinevezését megelőző utolsó három 
évben;
b) az AVR-eljárás kimeneteléhez fűződő 
bármilyen pénzügyi vagy egyéb 
természetű, közvetlen vagy közvetett 
érdek;
c) az érintett személy által a posztra való 
kinevezését megelőző utolsó három évben 
a felek bármelyike megbízásából, illetve a 
felek bármelyikét tagjai sorában tudó 
szakmai/üzleti szervezet vagy e szervezetek 
bármely más tagja megbízásából végzett, 
AVR-től eltérő célú tevékenység.
(1d) Az (1) bekezdés c) pontjában 
foglaltak érvényesítése érdekében, 
amennyiben az alternatív vitarendezésért 
felelős természetes személy kizárólag a 
kereskedő vagy olyan szakmai/üzleti 
szervezet alkalmazásában áll, amelynek a 
kereskedő is tagja, a tagállamok 
biztosítják, hogy e természetes személy –
amennyiben esetében az (1e) bekezdében 
foglalt követelmények nem teljesülnek –
olyan kollegiális testület tagja legyen, 
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amelyben azonos számban jelen vannak a 
fogyasztói szervezetek, illetve a kereskedő 
vagy adott esetben a szakmai/üzleti 
szervezet képviselői.
(1e) Amennyiben az alternatív 
vitarendezésért felelős természetes személy 
kizárólag a kereskedő vagy olyan 
szakmai/üzleti szervezet alkalmazásában 
áll, amelynek a kereskedő is tagja, és nem 
tagja az (1d) bekezdés értelmében vett 
kollegiális testületnek, a tagállamok 
biztosítják, hogy esetében teljesüljenek a 
következő követelmények:
a) kinevezése a tevékenysége 
függetlenségének biztosításához szükséges 
elegendő időre szól;
b) a kereskedőtől sem közvetlenül, sem 
közvetve nem fogadhat el semmiféle 
utasítást;
c) díjazását teljes mértékben az AVR-
eljárások kimenetelétől függetlenül 
állapítják meg;
d) autonómiáját egy e célra elkülönített, a 
kereskedő – vagy adott esetben a 
szakmai/üzleti szervezet – általános 
költségvetésétől elkülönülő költségvetés 
garantálja, amely megfelelő forrást 
biztosít az AVR-eljárások 
eredményességének biztosításához.

Módosítás 27

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – bevezető szöveg

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
AVR-szervezetek a honlapjukon egyszerű 
és könnyen érthető megfogalmazásban, 
valamint – kérésre – telephelyükön 
nyomtatott formában nyilvánosságra 
hozzák a következőkre vonatkozó 
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információkat: 

Módosítás 28

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – a pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) az alternatív vitarendezésért felelős 
természetes személyek – szakmai 
életrajzukat és szakterületeiket is 
tartalmazó – jegyzéke, kinevezésük módja 
és megbízatásuk időtartama;

Módosítás 29

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – d pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) azon jogviták típusai, amelyekkel 
foglalkoznak;

d) a hatáskörükbe tartozó jogviták típusai, 
valamint adott esetben az általuk 
befogadható panaszok minimális értéke;

Módosítás 30

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – i pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) a feleket adott esetben terhelő költségek; i) a feleket adott esetben terhelő költségek, 
beleértve a költségeknek az eljárás végén 
történő elengedésére vonatkozó 
szabályokat;
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Módosítás 31

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ka) a felek számára kötelező joghatású 
határozat esetén a határozatot be nem 
tartó félre kiróható büntetések.

Módosítás 32

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – bevezető szöveg

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 33

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) bármely visszatérő probléma, amely 
fogyasztó és kereskedő közötti vitához 
vezet, adott esetben arra vonatkozó 
ajánlásokkal kiegészítve, hogy a hasonló 
problémák miként kerülhetők el vagy 
oldhatók meg a jövőben; 
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Módosítás 34

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) azon AVR-eljárások aránya, amelyek 
esetében a felek figyelembe vették az 
eljárások eredményét, amennyiben ismert;

e) azon AVR-eljárások aránya, amelyek 
esetében a felek tiszteletben tartották az 
eljárások eredményét; 

Módosítás 35

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 36

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) kizárólag a fogyasztó kezdeményezhet 
AVR-eljárást;

Indokolás

Az AVR-rendszerek célja, hogy könnyebben elérhető jogorvoslati lehetőséget biztosítson a 
gyengébb felek – leggyakrabban a fogyasztók – számára, lehetőséget nyújtva arra, hogy 
jogorvoslatot igényeljenek. A kereskedők ne vehessék igénybe az AVR-rendszereket a 
fogyasztókkal szembeni követeléseik behajtása céljából.
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Módosítás 37

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a panaszt befogadó AVR-szervezet a 
panaszhoz kapcsolódó megfelelő 
információkat tartalmazó valamennyi 
dokumentum kézhezvételét követően 
tájékoztatja a feleket a szóban forgó 
panaszról;

Módosítás 38

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

d) a vitát a felek panasztételről való 
értesítését követő 90 napon belül rendezni 
kell. A tagállamok biztosítják, hogy 
összetett vagy rendkívül technikai jellegű 
jogviták esetében az AVR-szervezetnek
lehetősége legyen ezen időtartam 
meghosszabbítására. Az időtartam 
meghosszabbításáról, valamint az ügy 
lezárásának várható idejéről értesíteni 
kell a feleket.

Módosítás 39

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az AVR-eljárások 
eredményességének biztosítása érdekében 
a tagállamok biztosítják, hogy a 
fogyasztóknak, mielőtt panaszukkal egy 
AVR-szervezethez fordulnak, kísérletet 
kelljen tenniük a vita békés megoldására 
közvetlenül a kereskedővel. A tagállamok 



PE486.223v02-00 26/37 AD\905641HU.doc

HU

lehetővé tehetik az AVR-szervezet 
számára, hogy kérhessék annak 
igazolását, hogy a fogyasztó részéről ez a 
kísérlet megtörtént, és elutasíthassák a 
panaszt, amennyiben a fogyasztó e 
kérésnek nem tud eleget tenni. 

Indokolás
Az AVR-szervezetek túlterhelésének elkerülése érdekében ügyelni kell arra, hogy csak a 
megfelelő ügyek kerüljenek e testületek elé. Ezért korlátozni kell az ügyek befogadhatóságát 
annak előírásával, hogy a fogyasztóknak először meg kelljen kísérelniük a problémát 
közvetlenül a kereskedővel megoldani, csak ennek kudarca esetén engedélyezve számukra egy 
AVR-szervezet igénybevételét. 

Módosítás 40

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) A tagállamok korlátozhatják a viták 
AVR-re bocsátásának engedélyezését 
azáltal, hogy minimumküszöböt 
határoznak meg a panasz értéke 
tekintetében, figyelembe véve annak 
eshetőségét, hogy a panasz értéke 
lényegesen alacsonyabb, mint az AVR 
eljárási költségei.

Indokolás
A tagállamoknak hasznos lehet, ha a panasz értéke tekintetében minimumküszöböket 
határoznak meg annak elkerülése végett, hogy egyes ügyeket ésszerűtlenül AVR-re 
bocsássanak.

Módosítás 41

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – -a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-a) a feleknek bármely szakaszban 
lehetőségük legyen visszalépni az 
eljárástól, amennyiben annak 
hatékonyságával vagy menetével 
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nincsenek megelégedve; e jogukról az 
eljárás kezdetén kapjanak tájékoztatást; 
amennyiben a nemzeti szabályok kötelezik 
a kereskedőt az AVR-eljárásokban való 
részvételre, ez a rendelkezés csak a 
fogyasztóra legyen alkalmazandó.

Módosítás 42

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) a felek lehetőséget kapjanak
álláspontjuk kifejtésére és a másik fél által 
előadott érvek és tények – köztük szakértői 
nyilatkozatok és szakvélemények –
megismerésére, továbbá ezekhez fűzött 
megjegyzéseik kifejtésére;

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy nem minden eljárás zajlik az érintett felek személyes 
jelenlétében, hanem az eljárások részben vagy teljesen írásbeli úton is lefolytathatók. 
Biztosítani kell a felek számára a lehetőséget, hogy kifejtsék álláspontjukat a másik fél által 
felhozott érvekről és tényekről, ideértve a szakértői nyilatkozatokat és véleményeket is.

Módosítás 43

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok biztosítják, hogy a 
szabadság elve érvényesüljön; ennek 
érdekében előírják, hogy
a) a fogyasztó és a kereskedő közötti, a 
panaszok AVR-szervhez történő 
benyújtására vonatkozó megállapodás ne 
legyen kötelező erejű a fogyasztóra nézve, 
ha az a jogvita kialakulása előtt jött létre, 
és ha megfosztja a fogyasztót attól a 
jogától, hogy bírósághoz forduljon a 
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jogvita rendezése érdekében.
b) az AVR-eljárást lezáró határozat csak 
abban az esetben legyen kötelező a felekre 
nézve, ha e kötelező joghatásról az eljárás 
megkezdése előtt tájékoztatták őket, és ők 
ehhez kifejezett beleegyezésüket adták. 
Ahol a határozat a nemzeti jogszabályok 
értelmében kötelező a kereskedőre nézve, 
csak a fogyasztó kifejezett beleegyezése 
szükséges.

Módosítás 44

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) Amennyiben olyan AVR-eljárások 
vannak érvényben, amelyek egy adott 
megoldási javaslattal próbálják rendezni a 
jogvitát, a tagállamok kimondhatják, hogy 
az ilyen AVR-eljárások eredményeként 
javasolt megoldás – amennyiben azt a 
fogyasztó elfogadja – a kereskedőre nézve 
kötelező.
Ebben az esetben a 9. cikk (2) 
bekezdésének b) és c) pontja csak a 
fogyasztóra vonatkozik.

Indokolás

Biztosítani kell a tagállamok számára a lehetőséget, hogy fenntarthassák meglévő AVR-
rendszereiket, illetve újakat vezethessenek be annak érdekében, hogy – amennyiben a 
fogyasztó elfogadja az eljárás kimenetelét – a kereskedőre nézve kötelező legyen a határozat.

Módosítás 45

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – a pont – i a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ia. az eljárásban való részvétel nem zárja 
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ki, hogy a felek rendes bírósági eljárás 
keretében folyamodjanak jogorvoslatért;

Módosítás 46

Irányelvre irányuló javaslat
9 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9a. cikk
Az AVR-határozatok jogszerűsége

(1) A tagállamok biztosítják, hogy 
azoknak az AVR-eljárásoknak – ideértve a 
6. cikk (1d) bekezdésében említett 
természetes személyek által lefolytatott 
eljárásokat is –, amelyek egy adott 
megoldás fogyasztónak való 
megszabásával rendezik a jogvitát, ne 
lehessen olyan kimenetelük, amely a 
fogyasztót megfosztja az AVR-szervezet 
székhelye szerinti tagállamban hatályos 
jogszabályok kötelező rendelkezései által 
számára biztosított védelemtől.
(2) Határokon átnyúló fogyasztói jogviták 
esetében a tagállamok biztosítják, hogy 
azoknak az AVR-eljárásoknak – ideértve a 
6. cikk (1d) bekezdésében említett 
természetes személyek által lefolytatott 
eljárásokat is –, amelyek egy adott 
megoldás fogyasztónak való 
megszabásával rendezik a jogvitát, ne 
lehessen olyan kimenetelük, amely a 
fogyasztót megfosztja a szokásos 
lakóhelye szerinti tagállam joga 
értelmében a szerződéses kötelezettségekre 
alkalmazandó jogról szóló, 2008. június 
17-i 593/2008/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet (Róma I.) 6. cikkében 
említett esetekben számára biztosított 
védelemtől, mely rendelkezésektől 
semmilyen megállapodás alapján nem 
lehet eltérni.
(3) Az olyan AVR-eljárások esetében, 
amelyek egy adott megoldás ajánlásával 
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próbálják rendezni a jogvitát, a 
tagállamok biztosítják, hogy az ajánlott 
megoldás alapulhasson méltányosságra és 
önszabályozási szabályokra vagy 
iránymutatásokra, kellően figyelembe 
véve az alkalmazandó jogot is.
______________
1 HL L 177., 2008.7.4., 6. o.

Módosítás 47

Irányelvre irányuló javaslat
9 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9b. cikk
Az AVR-eljárások bizalmas jellege

(1) A tagállamok biztosítják, hogy –
amennyiben a felek nem rendelkeznek 
közösen ettől eltérően – sem az AVR-
szervezetek, sem a vitarendezésért felelős 
természetes személyek ne legyenek 
kötelezhetők arra, hogy polgári vagy 
kereskedelmi, bírósági vagy 
választottbírósági eljárásokban 
bizonyítékként AVR-eljárásokból 
származó vagy azokkal kapcsolatos 
információkat hozzanak nyilvánosságra, 
kivéve:
a) ha ezt az érintett tagállam közrendjével 
kapcsolatos nyomós indokok szükségessé 
teszik, különösen, ha gyermekek 
érdekeinek védelme vagy személyek testi 
vagy lelki épsége megsértésének 
megakadályozása érdekében kívánatos,
b) ha egy AVR-eljárásban hozott 
határozat tartalmának nyilvánosságra 
hozatala e határozat végrehajtása vagy 
végrehajtatása érdekében szükséges.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak nem 
akadályozzák a tagállamokat abban, hogy 
az AVR-eljárás bizalmas jellegének 
védelmére szigorúbb intézkedéseket 
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hozzanak. 

Módosítás 48

Irányelvre irányuló javaslat
9 c cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9c. cikk
Az AVR-eljárások hatása az elévülési 

időre
(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
jogvitát AVR keretében rendezni kívánó 
feleket az eljárást követően ne 
akadályozza az elévülési időszaknak az 
AVR-eljárás alatt történő lejárta az 
említett jogvitához kapcsolódó bírósági 
vagy választottbírósági eljárás 
kezdeményezésében.
(2) Az (1) bekezdés nem érinti az azon 
nemzetközi megállapodásokban előírt 
elévülési időre vonatkozó rendelkezéseket, 
amelyeknek a tagállamok részes felei.

Indokolás
Az AVR nem akadályozhatja a feleket a rendes bírósági eljárás igénybevételében.

Módosítás 49

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
területükön letelepedett kereskedők 
tájékoztatják a fogyasztókat azokról az 
AVR-szervezetekről, amelyeknek a 
hatókörébe tartoznak, és amelyek a 
közöttük és a fogyasztók között felmerülő 
viták rendezésében illetékesek. Ezek az 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
területükön letelepedett kereskedők 
tájékoztassák a fogyasztókat arról, hogy 
mely AVR-szervezetek igénybevétele 
mellett kötelezik el magukat a közöttük és
a fogyasztók között esetlegesen felmerülő 
viták rendezése céljából. A tájékoztatás 
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információk magukban foglalják az 
illetékes AVR-szervezetek weboldalainak 
címét és azt, hogy a kereskedő kötelezi-e 
magát arra, hogy ezeket a szervezeteket 
igénybe vegye a fogyasztói jogviták 
rendezésére.

magában foglalja az illetékes AVR-
szervezetek weboldalainak címét.

Módosítás 50

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) Az (1) bekezdésben említett 
információt érthető, egyértelmű és 
könnyen elérhető módon el kell helyezni

a) a kereskedők weboldalain (amennyiben 
van weboldaluk),

b) adott esetben a kereskedő és a fogyasztó 
közötti adásvételre vagy 
szolgáltatásnyújtásra vonatkozó általános 
szerződési feltételekben, valamint

c) a kereskedő fogyasztóhoz intézett írásos 
értesítésében, amelyben a közvetlenül 
hozzá benyújtott panasz elutasításáról 
tájékoztatja.
Arról is tájékoztatást kell nyújtania, hogy 
az érintett AVR-szervezetre és 
igénybevételének feltételeire vonatkozó 
további információt hol lehet elérni.
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Módosítás 51

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az ebben a cikkben foglalt 
rendelkezések a távollevők között és az 
üzlethelyiségen kívül kötött szerződésekkel 
kapcsolatos fogyasztói tájékoztatásra 
vonatkozó 2011/83/EU irányelv 6, 7. és 
8.cikkének sérelme nélkül alkalmazandók.

(3) Az ebben a cikkben foglalt 
rendelkezések a távollevők között és az 
üzlethelyiségen kívül kötött szerződésekkel 
kapcsolatos fogyasztói tájékoztatásra 
vonatkozó 2011/83/EU irányelv 6, 7. és 
8.cikkének, a fogyasztói pénzügyi 
szolgáltatások távértékesítéssel történő 
forgalmazásáról szóló 2002. szeptember 
23-i 2002/65/EU európai parlamenti és 
tanácsi irányelv1 3. cikkének, valamint a 
biztosítási és viszontbiztosítási üzleti 
tevékenység megkezdéséről és 
gyakorlásáról (Szolvencia II) szóló 2008. 
november 25-i 2009/139/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv2 185. 
cikkének sérelme nélkül alkalmazandók.

______________
1 HL L 271., 2002.10.9., 16. o.
2 HL L 335., 2008.12.17., 1. o.

Módosítás 52

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság közzéteszi az (1) 
bekezdésben említett hálózatok nevét és 
elérhetőségeit tartalmazó jegyzéket. A 
Bizottság ezt a jegyzéket szükség esetén
kétévente frissíti.

(3) A Bizottság közzéteszi az (1) 
bekezdésben említett hálózatok nevét és 
elérhetőségeit tartalmazó jegyzéket. A 
Bizottság ezt a jegyzéket kétévente frissíti.
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Módosítás 53

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Minden tagállam kijelöl egy hatáskörrel 
rendelkező hatóságot a területén működő 
AVR-szervezetek ellenőrzésére. Ágazatok 
szerint strukturált AVR esetében a 
tagállamok minden egyes ágazatban 
külön illetékes hatóságot jelölhetnek ki.
Minden tagállam közli a kijelölt hatóságok
adatait a Bizottsággal.

Indokolás
Egyes AVR-szervezetek ágazaton belül működnek. Egyetlen, minden ágazatra kiterjedő 
hatáskörrel rendelkező hatóság nehezen tudná ellátni a felügyeletet, és jelentős terhet is 
jelentene a számára. Lehetővé kell tenni az illetékes hatóságok ágazatonkénti kinevezését 
azon tagállamoknak, amelyek nem rendelkeznek ágazatok feletti hatókörrel bíró illetékes 
hatósággal.

Módosítás 54

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) azon AVR-eljárások aránya, amelyek 
esetében a felek figyelembe vették az 
eljárások eredményét, amennyiben ismert;

d) azon AVR-eljárások aránya, amelyek 
esetében a felek tiszteletben tartották az 
eljárások eredményét;

Indokolás
Az AVR-szervezeteknek a határozataik betartását is felügyelniük kell. Ez ugyanis fontos 
mutatója az AVR-rendszerek eredményességének, és segít eldönteni a fogyasztóknak és a 
vállalkozásoknak, hogy érdemes-e AVR-eljárásokat igénybe venni.

Módosítás 55

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

fogyasztó és kereskedő közötti vitához 
vezet, adott esetben példamegoldásokkal, 
különösen pedig a problémák kezelésére 
irányuló javaslatokkal kiegészítve;

Indokolás
A bevált gyakorlatok cseréjének megkönnyítése érdekében hasznos lehet, ha az AVR-
szervezetek iránymutatásként közlik az általuk megoldott esetekben alkalmazott 
megoldásokat, persze a bizalmas jelleg fenntartásával.

Módosítás 56

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Indokolás
Egyértelművé kell tenni, hogy a hatóságok nem rendelkeznek mérlegelési jogkörrel arra, hogy 
elutasíthassák valamely szervezet jegyzékbe való felvételét mindaddig, amíg e szervezetek 
vitarendezési módszerei megfelelnek a II. fejezetben foglalt rendelkezéseknek.

Módosítás 57

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

e) a felek vagy adott esetben a felek 
képviselői fizikai jelenlétének 
szükségessége, annak megjelölésével, 
hogy milyen lehetőségek vannak a 
jogvitának a felek vagy képviselőik 
távollétében történő lezárására, 
amennyiben székhelyük vagy szokásos 
lakhelyük egy másik tagállamban van; 
valamint
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Módosítás 58

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés – 3 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az illetékes hatóságok törlik a jegyzékből 
azokat az AVR-szerveket, amelyek 
esetében már nem teljesül az (1) 
bekezdésben foglalt követelmény. A 
jegyzéket ezt követően haladéktalanul 
aktualizálni kell, és a vonatkozó 
információkat meg kell küldeni a 
Bizottság részére.

Módosítás 59

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 5 bekezdés – bevezető szöveg

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(5) Minden illetékes hatóság minden 
második évben jelentést tesz közzé az 
AVR-szervezetek létrejöttéről és 
működéséről, és e jelentést megküldik a 
Bizottságnak. A jelentésben különösen:

Indokolás
A Bizottság és az illetékes nemzeti hatóságok közötti jó együttműködés jegyében célszerű, 
hogy a hatóságok megküldjék jelentéseiket a Bizottságnak, amely központilag gyűjti az 
információt, mivel ez megkönnyíti a Bizottság információgyűjtési munkáját.
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