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RÖVID INDOKOLÁS

A vélemény előadója üdvözli a fogyasztói viták online rendezésére vonatkozó bizottsági 
javaslatot, mivel az hozzájárul a belső piac működéséhez és javítja az alternatív vitarendezés 
hatókörét, figyelemmel arra, hogy az alternatív vitarendezéshez való hozzáférés – többek 
között a nyelvi akadályok, a szokatlan eljárások miatt – nehézségekbe ütközhet.

Meggyőződése azonban, hogy a tervezett rendszer csak akkor tudja elérni ezeket a célokat, ha 
átfogó (a belföldi és a határokon átnyúló, illetve az online és nem internetes úton történő 
(offline) ügyletekre egyaránt kiterjed), megfelel a magas szintű normáknak (magas szintű 
fogyasztóvédelem, pártatlanság, hatékonyság, átláthatóság), használata egyszerű, hatékony 
eredményeket ad, és fenntartja az igazságszolgáltatáshoz való jogot, azaz nem fosztja meg a 
fogyasztókat azon joguktól, hogy bírósághoz forduljanak jogorvoslatért.

A tervezett módosítások ezeket a célokat kívánják elérni, különösen az alábbiakon keresztül:
 a hatály kiterjesztése a határokon átnyúló és a belföldi ügyletekre egyaránt, mivel e két 

ügylettípus megkülönböztetése nem indokolt (és sokszor nem is lehetséges a 
gyakorlatban); ugyanezen okból a rendelet hatályának a nem internetes úton történő 
ügyletekből fakadó jogvitákra is ki kellene terjednie;

 a platform átnevezése „online tanácsadó platformra”, ami kifejezettebben leírja a 
platform funkcióját („tanácsadás”) és hatályát (online eszközként az online és a nem 
interneten végrehajtott ügyletekre egyaránt kiterjed);

 annak biztosítása, hogy az online tanácsadó platform valóban segítse a fogyasztókat 
abban, hogy a lehető legjobban hasznosítsák az alternatív vitarendezés lehetőségét: 
hozzáférés biztosítása a platformon a kereskedők panaszkezelési szolgálataihoz, 
nyilvánosan elérhető, átfogó tájékoztatással az alternatív vitarendezési eljárásokról és 
az alternatív vitarendezési szervezetekről az összes érdekelt fél számára; az online 
vitarendezési szakértők elérhetőségi adatainak közzététele a platformon; rendelkezés a 
fogyasztóknak történő segítségnyújtásról – a kapcsolattartó pontok és a szakértők 
megadásával együtt – a panasz benyújtására szolgáló űrlap kitöltésében és a 
legmegfelelőbb alternatív vitarendezési szervezet kiválasztásában, továbbá az illetékes 
szakértők által összeállított ad hoc mechanizmuson keresztül történő segítségnyújtás 
abban az esetben, ha a fogyasztó és a kereskedő az első lépésben közösen nem tudnak 
illetékes alternatív vitarendezési szervezetet megjelölni;

 egyértelmű rögzítése annak, hogy a Bizottság felelős az online platformért;
 az alacsony költségű alternatív vitarendezés és az online eszközök használatának 

elősegítése azzal, hogy a lehető legteljesebb körűen és legkorábban tájékoztatják a 
fogyasztókat az olyan szempontokról, mint az eljárás díja és a fizikai jelenlét 
szükségessége, továbbá kifejezetten rögzítik az online kommunikáció szempontját a 
felülvizsgálati záradékban;

 az alternatív vitarendezési szervezet megtalálására és a jogvita rendezésére vonatkozó 
határidők egyértelmű meghatározása;

 a végrehajtási, illetve felhatalmazáson alapuló jogi aktusok alkalmazásának 
átszervezése a bizottsági javaslathoz képest annak érdekében, hogy azok jobban 
tükrözzék az EUMSZ 290. cikke szerinti célkitűzéseket.
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MÓDOSÍTÁS

A Jogi Bizottság felhívja a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
Cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Európai Parlament és a Tanács 
rendelete a fogyasztói jogviták online
rendezéséről (fogyasztói OVR-rendelet)

Az Európai Parlament és a Tanács 
rendelete a fogyasztói jogviták rendezésére 
szolgáló alternatív vitarendezés online
platformjáról

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az EUMSZ 26. cikkének (2) bekezdése 
alapján a belső piac egy olyan, belső 
határok nélküli térség, amelyben biztosított 
az áruk és szolgáltatások szabad mozgása.
Annak érdekében, hogy a fogyasztók 
bizalommal legyenek a belső piac digitális 
dimenziója iránt, és annak előnyeit ki 
tudják használni, gondoskodni kell arról, 
hogy az áruk és szolgáltatások online
értékesítése kapcsán felmerülő viták 
rendezésére egyszerű és olcsó eszközök 
álljanak a fogyasztók rendelkezésére. Ez
főleg külföldről történő vásárlások 
esetében bír különös jelentőséggel.

(2) Az EUMSZ 26. cikkének (2) bekezdése 
alapján a belső piac egy olyan, belső 
határok nélküli térség, amelyben biztosított 
az áruk és szolgáltatások szabad mozgása.
Annak érdekében, hogy a fogyasztók 
bizalommal legyenek a belső piac iránt, és 
annak előnyeit ki tudják használni, 
gondoskodni kell arról, hogy az áruk és 
szolgáltatások értékesítése kapcsán 
felmerülő viták rendezésére egyszerű és 
olcsó eszközök álljanak a fogyasztók 
rendelkezésére. Ez a külföldről történő 
vásárlások esetében nyilvánvalóan különös 
jelentőséggel bír, de a belföldi ügyletek 
esetében is fontos. Ezenfelül nehéz 
különbséget tenni egyfelől a határokon 
átnyúló és a belföldi, másfelől az online és 
a nem interneten történő ügyletek között. 
Ennek megfelelően ezt a rendeletet a 
határokon átnyúló és a belföldi, valamint 
az online és a nem interneten történő 
ügyletekre egyaránt alkalmazni kell.
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Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A belső piac mindennapos valóságként 
van jelen a fogyasztók életében, például 
utazásaik során, vagy amikor vásárolnak és 
az árut kifizetik. A fogyasztók a belső piac 
kulcsfontosságú szereplői, és ennek 
fényében kell gondoskodni az igényeikről.
A belső piac digitális dimenziója a 
fogyasztók és a kereskedők számára 
egyaránt létfontosságú. Egyre gyakrabban 
fordul elő, hogy a fogyasztók az interneten 
keresztül vásárolnak, és egyre több 
kereskedő kínálja termékeit az interneten. 
Fontos, hogy a fogyasztók és a kereskedők 
bizalommal legyenek a digitális 
környezetben végrehajtott ügyletek iránt.

(5) A belső piac mindennapos valóságként 
van jelen a fogyasztók életében, például 
utazásaik során, vagy amikor vásárolnak és 
az árut kifizetik. A fogyasztók a belső piac 
kulcsfontosságú szereplői, és ennek 
fényében kell gondoskodni az igényeikről.
Fontos, hogy a fogyasztók és a kereskedők 
bizalommal legyenek a belső piacon
végrehajtott ügyletek iránt.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az egyszerű és olcsó vitarendezési 
megoldások rendelkezésre állása növelheti 
a fogyasztók és kereskedők digitális piacba 
vetett bizalmát. Ugyanakkor mind a 
fogyasztók, mind a kereskedők számos 
akadállyal szembesülnek, ha peren kívüli 
megoldásokat keresnek különösen a 
határokon átnyúló online ügyletekből 
fakadó vitás ügyeik rendezésére. Ennek 
következtében az ilyen jellegű vitás ügyek 
rendezése gyakran elmarad.

(6) Az egyszerű és olcsó vitarendezési 
megoldások rendelkezésre állása növelheti 
a fogyasztók és kereskedők belső piacba 
vetett bizalmát. Ugyanakkor mind a 
fogyasztók, mind a kereskedők számos 
akadállyal szembesülnek, ha peren kívüli 
megoldásokat keresnek vitás ügyeik 
rendezésére. Ennek következtében a vitás 
ügyek rendezése gyakran elmarad.

(Ez a módosítás (a „határokon átnyúló” és 
az „online ügylet” kifejezések törlése) a 
teljes szövegre vonatkozik. Elfogadása 
esetén a szövegben mindenütt el kell 
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végezni a szükséges módosításokat.)

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

benyújtott panaszaira korlátozódik.

Indokolás

A módosítás célja a fogyasztói jogviták alternatív rendezéséről szóló irányelvjavaslat 
módosításaival való összhang biztosítása.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) E rendelet nem alkalmazandó a 
fogyasztók és kereskedők közötti azon 
vitákra, amelyek az áruk vagy 

(12) Ez a rendelet nem alkalmazandó 
kereskedők közötti viták esetében.
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szolgáltatások nem internetes úton történő 
(offline) határokon átnyúló értékesítésével 
kapcsolatban merültek fel. Ez a rendelet 
nem alkalmazandó kereskedők közötti 
viták esetében.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

(Ez a módosítás („online tanácsadó 
platform”) a teljes szövegre vonatkozik. 
Elfogadása esetén a szövegben mindenütt 
el kell végezni a szükséges módosításokat.)
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Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) A Bizottságnak – különösen a 
szükséges finanszírozás és szaktudás 
biztosításával – meg kell határoznia, ki 
kell dolgoznia, fenn kell tartania és 
biztosítania kell a platform üzemeltetését.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
14 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14b) Továbbá figyelembe kell venni, hogy 
a véleménykülönbségek ellenére úgy 
tűnik, hogy azok a tagállamok, 
amelyeknek nemzeti szabályozása 
túlmutat a közvetítésről szóló irányelvben 
szereplő minimumkövetelményeken, 
jelentős eredményeket értek el a polgári és 
kereskedelmi viták peren kívüli 
rendezésének előmozdításában; valamint 
azt, hogy az elsősorban Olaszországban, 
Bulgáriában és Romániában elért 
eredmények azt bizonyítják, hogy a felek 
szükségleteihez igazított közvetítés a viták 
gyors és hatékony peren kívüli rendezési 
módját képezi, és védi a fogyasztót, ami 
rendkívül fontos az elektronikus úton 
történő vásárlással kapcsolatos ügyek 
esetében. 
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Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Az európai szintű online vitarendezési
rendszernek a meglévő tagállami alternatív 
vitarendezési szervezetekre kell épülnie, a 
tagállamok jogi hagyományainak 
tiszteletben tartásával. Az online
vitarendezési platformon keresztül 
beérkező panaszokban eljáró alternatív 
vitarendezési szervezetek ezért saját 
eljárási szabályaikat alkalmazzák, 
beleértve a költségekre vonatkozó 
szabályokat is. Ezzel együtt e rendelet az 
eljárások eredményessége érdekében közös 
szabályokat kíván megállapítani. E 
szabályok többek között annak 
biztosítására szolgálnak, hogy a viták 
rendezése a lehető leggyorsabban 
megtörténjen.

(15) Az európai szintű rendszernek a 
meglévő tagállami alternatív vitarendezési 
szervezetekre kell épülnie, a tagállamok 
jogi hagyományainak tiszteletben 
tartásával. Az online tanácsadó platformon 
keresztül beérkező panaszokban eljáró 
alternatív vitarendezési szervezetek ezért 
saját eljárási szabályaikat alkalmazzák, 
beleértve a költségekre vonatkozó 
szabályokat is. Ezzel kapcsolatban 
emlékeztetni kell arra, hogy a(z) 
…./…/EU irányelv [= a fogyasztói 
jogviták alternatív rendezéséről szóló 
irányelv] [Office of Publications insert 
reference number] 8. cikke c) pontjának 
megfelelően a fogyasztókra háruló 
költségeknek mérsékeltnek kell lenniük. 
Ezzel együtt e rendelet az eljárások 
eredményessége érdekében közös 
szabályokat kíván megállapítani. E 
szabályok többek között annak 
biztosítására szolgálnak, hogy a viták 
rendezése a lehető leggyorsabban 
megtörténjen.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) A panasz platformon keresztül 
történő feldolgozásának elősegítése 
érdekében, amennyiben a felek nem 
állapodnak meg egy illetékes alternatív 
vitarendezési szervezetben, biztosítani kell 
a fogyasztó számára a lehetőséget, hogy 
egy, a lakhelye szerinti vitarendezési 
szakértőhöz forduljon, aki megpróbálja 
megtalálni a mindkét fél számára 
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megfelelő alternatív vitarendezési 
szervezetet.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(18) Az online tanácsadó platformon 
keresztül történő vitarendezést egy
vitarendezéssel foglalkozó szakértői 
hálózat létrehozásával kell támogatni. Az 
említett hálózatot kapcsolattartó pontokból 
kell létrehozni azon tagállamokban, 
amelyekben a szakértők működnek.

(Ez a módosítás (az „online”/„online 
vitarendezés” kifejezések törlése a 
szakértőkkel és a kapcsolattartó pontokkal 
összefüggésben) a teljes szövegre 
vonatkozik. Elfogadása esetén a szövegben 
mindenütt el kell végezni a szükséges 
módosításokat.)

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18a) A fogyasztók számára elérhető 
hozzáférési pontok száma növelésének 
elkerülése érdekében a tagállamoknak a 
kapcsolattartó pontok felelősségét 
elsőként az Európai Fogyasztói 
Központok Hálózatának saját 
országukban található központjaira kell 
ruházniuk. A vitarendezést segítő 
szakértőknek – különösen a fogyasztók 
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segítésével és tájékoztatásával –
támogatniuk kell a viták platformon 
keresztül történő rendezését. Mivel a siker 
ennélfogva a szakértők képességein és 
szaktudásán is múlik, a Bizottságnak és a 
tagállamoknak megfelelő képzésben kell 
részesíteniük ezeket a szakembereket. 

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A kereskedőknek a weboldalaikon 
tájékoztatót kell elhelyezniük a fogyasztók 
számára az európai online vitarendezési
platformról, és elektronikus hivatkozást 
kell biztosítaniuk a platform honlapjára.
Ezt a tájékoztatást abban az esetben is meg 
kell adniuk, ha egy fogyasztó panaszt nyújt 
be a kereskedőhöz, a kereskedő által 
működtetett panaszkezelési rendszerbe, 
vagy a vállalkozás ombudsmanjához. E 
kötelezettség nem érinti a(z) …/…/EU 
irányelv [Office of Publications insert 
reference number] 10. cikkének (1)−(3) 
bekezdését, amelynek értelmében a 
kereskedőknek tájékoztatniuk kell a 
fogyasztókat egyrészt az adott kereskedőre 
vonatkozó alternatív vitarendezési 
eljárásokról, másrészt arról, hogy 
vállalják-e alternatív vitarendezési 
eljárások alkalmazását a fogyasztókkal 
felmerült viták rendezésére. E 
kötelezettség továbbá nem érinti a 
fogyasztók jogairól szóló, 2011. október 
25-i 2011/83/EU európai parlamenti és 
tanácsi irányelv 6. cikke (1) bekezdésének 
t) pontját és 8. cikkét. A 2011/83/EU 
irányelv 6. cikke (1) bekezdésének t) 
pontja a távollévők közötti vagy az 
üzlethelyiségen kívül történő 
szerződéskötés esetén előírja, hogy a 

(22) A kereskedőknek a weboldalaikon
világos és könnyen elérhető tájékoztatót 
kell elhelyezniük a fogyasztók számára az 
európai online tanácsadó platformról, és 
elektronikus hivatkozást kell biztosítaniuk 
a platform honlapjára. Ezt a tájékoztatást 
abban az esetben is meg kell adniuk, ha 
egy fogyasztó panaszt nyújt be a 
kereskedőhöz, a kereskedő által
működtetett panaszkezelési rendszerbe, 
vagy a vállalkozás ombudsmanjához. E 
kötelezettség nem érinti a(z) …/…/EU 
irányelv [Office of Publications insert 
reference number] 10. cikkének (1)−(3) 
bekezdését. E kötelezettség továbbá nem 
érinti a fogyasztók jogairól szóló, 2011. 
október 25-i 2011/83/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 6. cikke (1) 
bekezdésének t) pontját és 8. cikkét. A 
2011/83/EU irányelv 6. cikke (1) 
bekezdésének t) pontja a távollévők közötti 
vagy az üzlethelyiségen kívül történő 
szerződéskötés esetén előírja, hogy a 
kereskedőnek − még mielőtt a szerződés a 
fogyasztóra nézve kötelezővé válna − 
tájékoztatnia kell a fogyasztót arról, hogy a 
kereskedőre egy a fogyasztó 
rendelkezésére álló peren kívüli panasz-
bejelentési és jogorvoslati mechanizmus 
vonatkozik, illetve arról, hogy ezt hogyan 
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kereskedőnek − még mielőtt a szerződés a 
fogyasztóra nézve kötelezővé válna − 
tájékoztatnia kell a fogyasztót arról, hogy a 
kereskedőre egy a fogyasztó 
rendelkezésére álló peren kívüli panasz-
bejelentési és jogorvoslati mechanizmus 
vonatkozik, illetve arról, hogy ezt hogyan 
veheti igénybe.

veheti igénybe. A fogyasztóknak az online 
tanácsadó platform létezéséről történő 
tájékoztatására vonatkozó kötelezettség a 
mikro-, kis- és középvállalkozások 
meghatározásáról szóló, 2003. május 6-i 
2003/361/EK bizottsági ajánlás1

értelmében nem róhat túlzott 
adminisztratív terheket a kis- és 
mikrovállalkozásokra. Amikor konkrét 
problémával találkoznak, a kis- és 
mikrovállalkozásoknak minden vonatkozó 
információt továbbítaniuk kell a 
fogyasztóknak.
___________
1 HL L 124., 2003.20.05., 36.o.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) E rendelet nem alapvető fontosságú 
elemeinek kiegészítése vagy módosítása 
érdekében a Bizottságnak felhatalmazást 
kell kapnia arra, hogy az EUMSZ 290. 
cikkének megfelelően jogi aktusokat 
fogadjon el azon információtípusokra 
vonatkozóan, amelyeket a panaszosnak az 
online vitarendezési platformon közzétett
elektronikus űrlapon meg kell adnia.
Különösen fontos, hogy a Bizottság az 
előkészítő munka során megfelelő 
konzultációkat folytasson, többek között 
szakértői szinten. A felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elkészítésekor és 
megszövegezésekor a Bizottságnak 
gondoskodnia kell a vonatkozó 
dokumentumoknak az Európai Parlament
és a Tanács részére történő egyidejű, 
időben történő és megfelelő 
továbbításáról.

(23) E rendelet nem alapvető fontosságú 
elemeinek kiegészítése vagy módosítása 
érdekében a Bizottságnak felhatalmazást 
kell kapnia arra, hogy az EUMSZ 290. 
cikkének megfelelően jogi aktusokat 
fogadjon el azon információtípusokra 
vonatkozóan, amelyeket a panaszosnak az 
online tanácsadó platformon elérhető
elektronikus űrlapon meg kell adnia, illetve 
a panasz benyújtásának technikai 
módozatait illetően. Különösen fontos, 
hogy a Bizottság az előkészítő munka 
során megfelelő konzultációkat folytasson, 
többek között szakértői, de különösen 
európai adatvédelmi biztosi szinten. A
Bizottságnak a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok előkészítése és 
megfogalmazása során biztosítania kell, 
hogy a megfelelő dokumentumokat 
egyidejűleg, kellő időben és megfelelő 
módon eljuttassa az Európai
Parlamenthez és a Tanácshoz.
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Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) E rendelet egységes feltételek mellett 
történő végrehajtásának biztosítása
érdekében a Bizottságot végrehajtási 
hatáskörökkel kell felruházni az online
vitarendezési platform működésére, a 
panaszok benyújtásának módjára és az 
online vitarendezési eljárást segítő 
szakértői hálózaton belüli együttműködésre 
vonatkozóan. Ezeket a Bizottság 
végrehajtási hatásköreinek gyakorlására 
vonatkozó tagállami ellenőrzési 
mechanizmusok szabályainak és általános 
elveinek megállapításáról szóló, 2011. 
február 16-i 182/2011/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendeletnek 
megfelelően kell gyakorolni. A
panaszbejelentésre szolgáló elektronikus 
űrlappal kapcsolatos végrehajtási jogi 
aktusok elfogadása során a tanácsadó 
bizottsági eljárást kell alkalmazni, 
tekintettel annak tisztán technikai 
jellegére. Az online vitarendezési eljárást 
segítő szakértői hálózaton belüli 
együttműködés módjára vonatkozó 
szabályok elfogadására a vizsgálóbizottsági 
eljárást kell alkalmazni.

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

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E rendelet célja, hogy hozzájáruljon a belső 
piac működéséhez, és különösen annak 
digitális dimenziójához, valamint hogy a 
fogyasztók és kereskedők közötti viták 
pártatlan, átlátható, eredményes és 
méltányos, peren kívüli online rendezését 
elősegítő platform létrehozásával biztosítsa 

E rendelet célja, hogy hozzájáruljon a belső 
piac működéséhez, valamint hogy a 
fogyasztók és kereskedők közötti viták 
pártatlan, átlátható, eredményes és 
méltányos, peren kívüli rendezését 
elősegítő online platform létrehozásával 
biztosítsa a fogyasztók védelmének magas 
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a fogyasztók védelmének magas szintjét. szintjét.

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) „áruk és szolgáltatások online 
értékesítése”: áruk és szolgáltatások 
értékesítését célzó ügylet, amelyben a 
kereskedő, vagy a kereskedő közvetítője, 
egy weboldalon vagy egyéb elektronikus 
eszközön keresztül kínált megvételre 
valamilyen árut vagy szolgáltatást, és a 
fogyasztó az adott weboldalon vagy egyéb 
elektronikus eszközön keresztül 
megrendelte az említett árukat vagy 
szolgáltatásokat.

törölve
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Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) „áruk és szolgáltatások határokon 
átnyúló online értékesítése”: áruk és 
szolgáltatások online értékesítése, 
amennyiben az adott áruk vagy 
szolgáltatások megrendelésekor a 
fogyasztó más tagállamban él, mint ahol 
az érintett kereskedő letelepedett;

törölve

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – g pont – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

g) „alternatív vitarendezési eljárás”: vitás 
ügy peren kívüli rendezésére szolgáló 
eljárás, amelyben az érintett felek egy 
olyan vitarendezési szervezet 
közreműködésével próbálják megoldani 
vitájukat, amely a felekre nézve kötelező 
vagy nem kötelező erejű határozatot hoz, 
vagy amely összehívja a feleket egy 
kölcsönösen elfogadható megállapodás 
elérése céljából;

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – g pont – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Olyan vitarendezési szervezetek előtt folyó 
eljárások, amelyekben a vita rendezésével 
kizárólag a kereskedő alkalmazásában 

törölve
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álló természetes személyeket bíztak meg, a 
kereskedő által működtetett, a fogyasztói 
panaszokat kezelő rendszerek keretében 
folyó eljárások, a fogyasztó és a 
kereskedő, vagy akár képviselőik közötti 
közvetlen tárgyalások, valamint a bíróság 
eljárás keretében bíró által megkísérelt 
vitarendezés nem minősül alternatív 
vitarendezési eljárásnak;

Indokolás

Az alternatív vitarendezés meghatározásáról és hatályáról a fogyasztói jogviták alternatív 
rendezéséről szóló irányelv rendelkezik. Ezért ennek a rendeletben történő szerepeltetésére 
nincs szükség.

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) „panaszos fél”: az a fogyasztó vagy 
kereskedő, aki panaszt nyújtott be az 
európai online vitarendezési platformon 
keresztül;

törölve

Indokolás

A rendelet hatályával kapcsolatos módosításokhoz és a fogyasztói jogviták alternatív 
rendezéséről szóló irányelvhez igazodva. Csak a fogyasztó lehet panaszos fél.

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) „ellenérdekű fél” az a fogyasztó vagy 
kereskedő, aki ellen panaszt nyújtottak be 
az európai online vitarendezési 
platformon keresztül;

törölve
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Indokolás

A rendelet hatályával kapcsolatos módosításokhoz és a fogyasztói jogviták alternatív 
rendezéséről szóló irányelvhez igazodva. Ellenérdekű fél kizárólag kereskedő lehet.

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az online vitarendezési platform egy 
interaktív weboldal, amely elektronikus 
úton és díjmentesen az Európai Unió 
összes hivatalos nyelvén elérhető. Az 
online vitarendezési platform egyetlen 
belépési ponton keresztül érhető el azon 
fogyasztók és kereskedők számára, akik az 
e rendelet hatálya alá tartozó vitáikat peren 
kívül kívánják rendezni.

(2) Az online tanácsadó platform egy 
interaktív weboldal, amely elektronikus 
úton és díjmentesen az Európai Unió 
összes hivatalos nyelvén elérhető. Az 
online tanácsadó platform egyetlen 
belépési ponton keresztül érhető el azon 
fogyasztók és kereskedők számára, akik
tájékoztatást szeretnének kapni a 
termékek és szolgáltatások értékesítéséből 
fakadóan a fogyasztók és a kereskedők 
között felmerült szerződéses viták peren 
kívüli rendezésével kapcsolatban, és/vagy
az e rendelet hatálya alá tartozó vitáikat 
peren kívül kívánják rendezni.

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) biztosítja a panaszok bejelentésére 
szolgáló elektronikus űrlap elérhetőségét, 
amelyet a panaszos fél tölt ki;

a) biztosítja a panaszok bejelentésére 
szolgáló elektronikus űrlap elérhetőségét, 
amelyet a fogyasztó tölt ki;

(E módosítás a teljes szövegre vonatkozik. 
Elfogadása esetén a szövegben mindenütt 
el kell végezni a szükséges módosításokat.)

Indokolás

A rendelet hatályával kapcsolatos módosításokhoz és a fogyasztói jogviták alternatív 
rendezéséről szóló irányelvhez igazodva. Csak a fogyasztó lehet panaszos fél. A módosítás a 
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teljes szövegre vonatkozik.

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az elektronikus űrlapon benyújtott 
panaszok alapján egy vagy több, az adott 
ügyben illetékesség alternatív vitarendezési 
szervezetet javasol a felek számára és 
tájékoztatást ad adott esetben ezek 
díjtételeiről, az eljárások nyelvéről vagy 
nyelveiről, az eljárások becsült 
időtartamáról, illetve tájékoztatja a 
panaszos felet, hogy a benyújtott 
információk alapján az adott ügyben 
illetékességgel rendelkező alternatív 
vitarendezési szervezet nem állapítható 
meg;

b) az elektronikus űrlapon benyújtott 
panaszok alapján

i. egy vagy több, az adott ügyben 
illetékességgel rendelkező alternatív 
vitarendezési szervezetet megjelöl a felek 
számára, és tájékoztatást ad adott esetben 
ezek díjtételeiről, az eljárások nyelvéről 
vagy nyelveiről, az eljárások becsült 
időtartamáról, a felek vagy képviselőik 
fizikai jelenlétének szükségességéről, az 
alternatív vitarendezési eljárásokban való 
önkéntes vagy kötelező részvételről, 
valamint – az alkalmazandó nemzeti 
jogszabályokkal összhangban – az eljárás 
kimenetelének kötelező vagy nem kötelező 
erejéről; vagy
ii. tájékoztatja a fogyasztót, hogy a 
benyújtott információk alapján az adott 
ügyben illetékességgel rendelkező 
alternatív vitarendezési szervezet nem 
állapítható meg;
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Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) tájékoztatást ad a tagállamokban 
működő kapcsolattartó pontokról és a 6. 
cikkben említett vitarendezést segítő 
szakértőkről, azok elérhetőségi adataival 
együtt;

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) általános tájékoztatást ad az alternatív 
vitarendezési eljárásokról, mint a peren 
kívüli vitarendezés egyik módjáról.

h) általános tájékoztatást ad az alternatív 
vitarendezési eljárásokról, és népszerűsíti 
azokat, mint a peren kívüli vitarendezés 
egyik módját.

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – h a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ha) tájékoztatást nyújt a leggyakrabban 
használt módszertanokról és statisztikai 
adatokról, az érintett témakörök szerinti 
bontásban;

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – h b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

hb) világos, átfogó és érthető formában 
általános tájékoztatást nyújt a fogyasztói 
jogokról, beleértve a fogyasztók által 
leggyakrabban felvetett témákkal 
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kapcsolatos „gyakran ismétlődő 
kérdéseket”, szükség esetén interaktív 
eszközök használatával; 

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés – 1 a albekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első bekezdés alapján nyújtott 
tájékoztatás a platform által betöltött 
funkciók iránt érdeklődő fogyasztók és 
kereskedők számára attól függetlenül 
elérhető, hogy érdeklődésük panasz 
benyújtásához kapcsolódik-e vagy sem. 

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az online vitarendezési platform 
fejlesztéséért, üzemeltetéséért, 
fenntartásáért, illetve az adatbiztonságért a 
Bizottság felel.

(5) Az online tanácsadó platform 
fejlesztéséért, üzemeltetéséért, 
fenntartásáért (különös tekintettel az 
elegendő finanszírozás és szaktudás 
biztosítására), illetve az adatbiztonságért a 
Bizottság felel.

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Minden egyes tagállam kijelöl egy 
vitarendezési kapcsolattartó pontot (a 
továbbiakban: „kapcsolattartó pont”), 
amelynek nevét és elérhetőségét közli a 
Bizottsággal.
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Fogyasztói Központok Hálózatának saját 
országukban található központjaira, 
fogyasztói szervezetekre vagy bármely más 
szervezetre. Valamennyi online 
vitarendezési kapcsolattartó pontban 
legalább két online vitarendezést segítő 
szakértő működik.

(1a) A tagállamok a kapcsolattartó pontok
felelősségét elsősorban az Európai 
Fogyasztói Központok Hálózatának saját 
országukban található központjaira 
ruházzák át. Amennyiben az Európai 
Fogyasztói Központok Hálózatának 
keretében működő illetékes központ nem 
tudja elvégezni ezt a feladatot, a 
tagállamok a felelősséget fogyasztói 
szervezetekre vagy bármely más 
szervezetre is ruházhatják. A felelősség 
elosztása során a tagállamok 
mindenképpen előnyben részesítik a 
meglévő struktúrákat.
(1b) Valamennyi kapcsolattartó pontban 
legalább két vitarendezést segítő szakértő 
működik. A kapcsolattartó pontok 
biztosítják, hogy a fogyasztók az online 
tanácsadó platformon keresztül 
kapcsolatba léphessenek a szakértőkkel.

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A Bizottság és a tagállamok 
megfelelő képzésben részesítik a 
vitarendezést segítő szakértőket annak 
biztosítása érdekében, hogy a szakértők 
rendelkeznek a (2) bekezdés szerinti 
feladataik ellátásához szükséges 



AD\905645HU.doc 23/37 PE486.178v02-00

HU

szaktudással.

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 16. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a mellékletben felsorolt 
információk kiigazítására vonatkozóan, 
figyelembe véve azokat a kritériumokat, 
amelyek az e rendelet hatálya alá tartozó 
vitákkal foglalkozó, a Bizottságnak az 
alternatív vitarendezési szervezetek a 
fogyasztói jogviták alternatív rendezéséről, 
valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 
2009/22/EK irányelv módosításáról szóló 
…/…/EU [Office of Publications please 
insert number] európai parlamenti és 
tanácsi irányelv 17. cikke (2) bekezdésének 
megfelelően bejelentett alternatív 
vitarendezési szervezetek hatókörét 
meghatározzák.

(4) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az európai adatvédelmi biztossal 
folytatott konzultációt követően, a 16. 
cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 
mellékletben felsorolt információk 
kiigazítására vonatkozóan, figyelembe 
véve azokat a kritériumokat, amelyek az e 
rendelet hatálya alá tartozó vitákkal 
foglalkozó, a Bizottságnak az alternatív 
vitarendezési szervezetek a fogyasztói 
jogviták alternatív rendezéséről, valamint a 
2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK 
irányelv módosításáról szóló …/…/EU 
[Office of Publications please insert 
number] európai parlamenti és tanácsi 
irányelv 17. cikke (2) bekezdésének 
megfelelően bejelentett alternatív 
vitarendezési szervezetek hatókörét 
meghatározzák.

Módosítás 39

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság végrehajtási jogi aktusok
útján határozza meg a panaszok 
bejelentésére szolgáló elektronikus űrlap 
kitöltésének módját. E végrehajtási jogi 

(5) A Bizottságot a 16. cikkel összhangban 
fel kell hatalmazni felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására a 
panaszok bejelentésére szolgáló 
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aktusok elfogadása a 15. cikk (2) 
bekezdésében említett tanácsadó bizottsági 
eljárásnak megfelelően történik.

elektronikus űrlap kitöltésének módjára 
vonatkozóan, figyelemmel a technikai 
haladásra. A Bizottság a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadását 
megelőzően konzultációt folytat az 
európai adatvédelmi biztossal.

Módosítás 40

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A panaszok benyújtására szolgáló, 
hiánytalanul kitöltött űrlap beérkezését 
követően az online tanácsadó platform a 
következők szerint dolgozza fel a panaszt:
a) a platform megadja a (2) és (3) 
bekezdésben említett tájékoztatást, 
különös tekintettel az összes illetékes 
alternatív vitarendezési szervezet listájára, 
amennyiben ilyen szervezetek 
meghatározására sor került;
b) a fogyasztó kiválaszthat egy vagy több 
szervezetet a rendelkezésére bocsátott 
listáról;
c) a kereskedő kiválaszthat egy vagy több 
szervezetet a rendelkezésére bocsátott 
listáról, ha a fogyasztói jogviták alternatív 
rendezéséről, valamint a 2009/22/EK 
irányelv módosításáról szóló .../.../EU 
[Office of Publications please insert 
number] európai parlamenti és tanácsi 
irányelv 10. cikke (1) bekezdésének 
megfelelően még nem kötelezte el magát 
az egyik szervezet igénybevétele mellett;
d) a platform automatikusan eldönti, hova 
kell továbbítani a panaszt:
i. az (1b) vagy (1c) bekezdésnek 
megfelelően kijelölt alternatív 
vitarendezési szervezethez; vagy
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ii. az (1d) bekezdés szerinti szakértőhöz; 
illetve hogy az (1e) bekezdés szerint a 
panasz további feldolgozására nem kerül 
sor.

Módosítás 41

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(Lásd a 8. cikk (5) bekezdéséhez fűzött módosítást.)

Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1c) Abban az esetben, ha a felek több 
alternatív vitarendezési szervezetben is 
megállapodnak, a fogyasztót felkérik, 
hogy válasszon ezek közül egyet. A 
platform automatikusan továbbítja a 
panaszt a kiválasztott alternatív 
vitarendezési szervezetnek.

(Lásd a 8. cikk (6) bekezdéséhez fűzött módosítást.)
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Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 d bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1d) Haa a felek nem tudnak megegyezni 
egy illetékes alternatív vitarendezési 
szervezetben, a platform tájékoztatja a 
fogyasztót, hogy jogában áll egy, a 
lakhelye szerinti vitarendezési szakértőhöz 
fordulni, aki megpróbálja megtalálni a 
mindkét fél számára megfelelő alternatív 
vitarendezési szervezetet. A kísérlet 
sikertelensége esetén a panaszt a 
továbbiakban az (1e) bekezdésnek 
megfelelően kell kezelni.

Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 e bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1e) Abban az esetben, ha nem került sor 
illetékes alternatív vitarendezési szervezet 
kijelölésére, vagy a felek nem küldenek 
választ a platformra, a panasz további 
feldolgozására nem kerül sor. A 
fogyasztót tájékoztatják arról, hogy egyéb 
jogorvoslati eszközökkel kapcsolatos 
felvilágosításért a vitarendezést segítő 
szakértőhöz fordulhat.

(Lásd a 8. cikk (4) bekezdéséhez fűzött módosítást; a szöveg ennek megfelelően kiigazításra 
került.)

Módosítás 45

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

hiánytalanul kitöltött űrlap beérkezését 
követően az online tanácsadó platform a
fogyasztó számára a panasz nyelvén, a 
kereskedő számára a szerződés nyelvén írt 
e-mailt küld, amely a következőket 
tartalmazza:

(E módosítás a teljes szövegre vonatkozik. 
Elfogadása esetén a szövegben mindenütt 
el kell végezni a szükséges módosításokat.)

Indokolás

A rendelet hatályával kapcsolatos módosításokhoz igazodva. Ellenérdekű fél kizárólag 
kereskedő lehet.

Módosítás 46

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) tájékoztatás arról, hogy amennyiben a 
felek nem küldenek választ a platformra, 
vagy ha nem került sor illetékes alternatív 
vitarendezési szervezet kijelölésére, a 
panasz további feldolgozására nem kerül 
sor;

Módosítás 47

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) tájékoztatás arról, hogy amennyiben a 
felek nem tudnak megegyezni egy illetékes 
alternatív vitarendezési szervezetben, a 
panaszt a fogyasztó kérésére egy, a panasz 
benyújtójának lakhelye szerinti országban 
tevékenykedő vitarendezési szakértőnek 
továbbítják, aki megpróbál olyan 
alternatív vitarendezési szervezetet 
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megjelölni, amelyben a kereskedő és a 
fogyasztó meg tud egyezni;

Módosítás 48

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

d) a fogyasztó illetékessége szerinti 
országban és a kereskedő székhelye 
szerinti országban működő kapcsolattartó 
pont – a vitarendezést segítő szakértőket is 
beleértve – neve, elérhetősége és a 6. cikk
(2) bekezdésének a), b) és d) pontjában 
említett feladatainak rövid leírása;

Módosítás 49

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) adott esetben díjtételeik; a) díjtételeik;

Indokolás

Az eljárást kezdeményezni kívánó fogyasztó számára az eljárással kapcsolatos költségeknek 
és kiadásoknak egyértelműeknek kell lenniük.

Módosítás 50

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

d) adott esetben a felek, vagy képviselőik 
személyes megjelenésének szükségessége, 
valamint arra vonatkozó utalás, hogy a 
vita rendezésére sor kerülhet-e a felek 
vagy képviselőik személyes megjelenése 
nélkül abban az esetben, ha tartózkodási 
helyük vagy szokásos tartózkodási helyük 
különböző tagállamokban van;
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Módosítás 51

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A platform az illetékes alternatív 
vitarendezési szervezet felé 
megfogalmazott panaszt 30 napon belül 
továbbítja.

Módosítás 52

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

(Lásd a 8. cikk (1e) bekezdéséhez (új) fűzött módosítást.)

Módosítás 53

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Abban az esetben, ha a fogyasztó által 
kiválasztott szervezet olyan alternatív 
vitarendezési szervezetet, amellyel a 
kereskedő elkötelezte magát a fogyasztói 
jogviták alternatív rendezéséről, valamint 
a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK 
irányelv módosításáról szóló …/…/EU 
[Office of Publications please insert 
number] európai parlamenti és tanácsi 

törölve
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irányelv 10. cikke (1) bekezdésének 
megfelelően, vagy ha a felek ugyanazt az 
alternatív vitarendezési szervezetet 
választják, a platform automatikusan 
továbbítja a panaszt az adott alternatív 
vitarendezési szervezetnek.

(Lásd a 8. cikk (1b) bekezdéséhez (új) fűzött módosítást.)

Módosítás 54

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

(Lásd a 8. cikk (1c) bekezdéséhez (új) fűzött módosítást.)

Módosítás 55

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) amennyiben a vitában érintett felek 
értesítését követően a felek megegyeznek 
az eljárás adott szervezet előtti 
lefolytatásában, a vitarendezési eljárást a 
fogyasztói jogviták alternatív rendezéséről 
és a 2009/22/EK irányelv módosításáról 
szóló…/…/EU [Office of Publications 
please insert number] európai parlamenti 
és tanácsi irányelv 8. cikke ca) pontjának 
megfelelően attól a naptól számított 90
napon belül zárják le, hogy a feleket a 
panasszal kapcsolatosan értesítették.
Bonyolult vagy fokozottan technikai 
jellegű ügyek esetében az alternatív 
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vitarendezési hatóság határozhat úgy, 
hogy meghosszabbítja ezt az időtartamot. 
Az időtartam meghosszabbításáról, 
valamint az ügy lezárásának várható 
idejéről értesíteni kell a feleket.

Módosítás 56

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A vitás ügyekkel kapcsolatos, a 10. 
cikkben említett adatbázisban tárolt 
információkhoz, beleértve a személyes 
adatokat is, a 9. cikkben említett célokból, 
kizárólag azok az alternatív vitarendezési 
szervezetek férhetnek hozzá, amelyek 
számára az adott vitás ügyet továbbították 
a 8. cikknek megfelelően. Ugyanezen 
információk a vitarendezést segítő azon
szakértők számára is hozzáférhetőek a 6. 
cikk (2) és (3) bekezdésében említett 
célokból, akikhez a vitás ügyet utalták.

Módosítás 57

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az adatalanyokat az online tanácsadó 
platformon közzétett általános 
adatvédelmi nyilatkozat útján tájékoztatni 
kell személyes adataik feldolgozásáról, 
továbbá az e feldolgozással kapcsolatos 
jogaikról. Az adatvédelmi nyilatkozatban 
egyértelműen közölni kell a platform 
különböző szereplőinek felelőssége alatt 
végrehajtott feldolgozási eljárásokat. 
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Indokolás

A javasolt (21) preambulumbekezdéshez igazodva.

Módosítás 58

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Az áruk vagy szolgáltatások határokon 
átnyúló online értékesítésében érintett, az 
Unióban letelepedett kereskedők 
tájékoztatják a fogyasztókat az online
tanácsadó platformról és e-mail címükről.
Ezt a tájékoztatást világosan és könnyen 
elérhető módon el kell helyezni a 
kereskedők weboldalain, és amennyiben az 
ajánlatot e-mailben, vagy más elektronikus 
úton továbbított szöveges üzenet útján 
teszik, abban az üzenetben. A tájékoztatás 
magában foglal egy olyan elektronikus 
hivatkozást is, amely az online tanácsadó
platform honlapjára mutat. A kereskedők 
abban az esetben is tájékoztatják a 
fogyasztókat az online tanácsadó
platformról, amikor azok panaszt nyújtanak 
be a kereskedőhöz, a kereskedő által
működtetett panaszkezelési rendszerbe, 
vagy a vállalkozás ügyfélszolgálatához.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezés 
nem érinti a fogyasztói jogviták alternatív 
rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK 
rendelet és a 2009/22/EK irányelv 
módosításáról szóló …/…/EU [Office of 
Publications please insert number] európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 10. cikkének 
rendelkezéseit, amelyek arra vonatkoznak, 
hogy a kereskedők tájékoztatják a 
fogyasztókat azokról az alternatív 
vitarendezési szervezetekről, amelyek alá 
az adott kereskedők tartoznak, valamint 
arról, hogy az adott kereskedők 

(2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezés 
nem érinti a fogyasztói jogviták alternatív 
rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK 
rendelet és a 2009/22/EK irányelv 
módosításáról szóló …/…/EU [Office of 
Publications please insert number] európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 10. cikkének 
rendelkezéseit.
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elkötelezték-e magukat a fogyasztókkal 
felmerült vitás ügyek alternatív 
vitarendezési eljárások keretében történő 
rendezésére.

(3) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezés 
nem érinti a 2011/83/EU irányelv 6. és 8. 
cikkének rendelkezéseit, amelyek a 
távollévők közötti vagy az üzlethelyiségen 
kívül kötött szerződésekkel kapcsolatos 
fogyasztói tájékoztatásra vonatkoznak.

(3) Az (1) bekezdésben foglalt
rendelkezések nem érintik a 2011/83/EU 
irányelv 6. és 8. cikkének rendelkezéseit, 
amelyek a távollévők közötti vagy az 
üzlethelyiségen kívül kötött szerződésekkel 
kapcsolatos fogyasztói tájékoztatásra 
vonatkoznak, a fogyasztói pénzügyi 
szolgáltatások távértékesítéssel történő 
forgalmazásáról szóló 
2002. szeptember 23-i 2002/65/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv1 3. 
cikkének rendelkezéseit, valamint a 
biztosítási és viszontbiztosítási üzleti 
tevékenység megkezdéséről és 
gyakorlásáról szóló 2008. november 25-i 
2009/138/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv2 (Szolvencia II. irányelv) 
185. cikkének rendelkezéseit.
(3a) A mikro-, kis- és középvállalkozások 
meghatározásáról szóló, 2003. május 6-i 
2003/361/EK bizottsági ajánlás3

értelmében a kis- és mikrovállalkozásokra 
nem vonatkozik az (1) bekezdésben 
szereplő azon kötelezettség, hogy a 
fogyasztót minden szöveges üzenetben 
tájékoztatni kell az online tanácsadó 
platform létezéséről. Ebben az esetben a 
kereskedő csak akkor köteles tájékoztatást 
adni az online tanácsadó platformról, ha 
a fogyasztó panaszt nyújtott be hozzá.
1 HL L 271., 2002.10.9., 16.o.
2 HL L 335., 2008.12.17., 1.o.
3 HL L 124., 2003.05.20., 36.o.
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Módosítás 59

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az e bekezdésre való hivatkozás esetén 
a 182/2011/EU rendelet 4. cikke 
alkalmazandó. 

törölve

Módosítás 60

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A 7. cikk (4) és (5) bekezdésében 
említett felhatalmazás …-tól/-től [Office 
of Publications insert same date as in Art. 
18(1) = ezen irányelv hatálybalépésének 
időpontjától] határozatlan időre szól.

Módosítás 61

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja a 7. cikk (4) és (5) 
bekezdésében említett felhatalmazást. A 
visszavonó határozat megszünteti a 
határozatban leírt felhatalmazást. A 
határozat az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való közzétételét követő napon 
vagy a határozatban meghatározott későbbi 
időpontban lép hatályba. A határozat nem 
érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok érvényességét.
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Módosítás 62

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A 7. cikk (4) bekezdésének 
megfelelően elfogadott felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus akkor lép hatályba, ha 
sem az Európai Parlament, sem a Tanács 
nem emel kifogást ellene a Parlamentnek 
és a Tanácsnak küldött értesítéstől 
számított 2 hónapon belül, vagy ha ezen 
időszak lejárta előtt mind az Európai 
Parlament, mind a Tanács értesítette a 
Bizottságot arról, hogy nem emel kifogást.
Az Európai Parlament és a Tanács 
kezdeményezésére a fenti időszak 2
hónappal meghosszabbodik.

(5) A 7. cikk (4) és (5) bekezdésének 
megfelelően elfogadott felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus akkor lép hatályba, ha 
sem az Európai Parlament, sem a Tanács 
nem emel kifogást ellene a Parlamentnek 
és a Tanácsnak küldött értesítéstől 
számított 3 hónapon belül, vagy ha ezen 
időszak lejárta előtt mind az Európai 
Parlament, mind a Tanács értesítette a 
Bizottságot arról, hogy nem emel kifogást.
Az Európai Parlament és a Tanács 
kezdeményezésére a fenti időszak 3
hónappal meghosszabbodik.

Módosítás 63

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Háromévente, és első alkalommal 
legkésőbb öt évvel ennek a rendeletnek 
hatályba lépését követően, a Bizottság 
jelentést küld az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak a rendelet alkalmazásairól. A 
jelentéshez szükség esetén csatolni kell az 
e rendelet kiigazítására irányuló 
javaslatokat.

Kétévente, és első alkalommal legkésőbb
három évvel ennek a rendeletnek hatályba 
lépését követően, a Bizottság jelentést küld 
az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a 
rendelet alkalmazásairól, különösen az 
online tanácsadó platform elfogadásáról 
és a panaszok benyújtására szolgáló űrlap 
használhatóságáról, a mellékletben 
felsorolt információk átdolgozásának 
esetleges szükségességéről, figyelembe 
véve a kritériumokat, amelyekkel a 
fogyasztói jogviták alternatív 
rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK 
rendelet és a 2009/22/EK irányelv 
módosításáról szóló …/…/EU [Office of 
Publications please insert number] 
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európai parlamenti és tanácsi irányelv 17.
cikke (2) bekezdésének megfelelően a
Bizottságnak bejelentett, az e rendelet 
hatálya alá tartozó vitákkal foglalkozó 
alternatív vitarendezési szervezetek 
meghatározzák saját alkalmazási körüket, 
valamint az interaktív kommunikációs 
eszközök további fejlesztési lehetőségeiről. 
A jelentéshez szükség esetén csatolni kell 
az e rendelet kiigazítására irányuló 
javaslatokat.

Módosítás 64

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) E rendelet [Office of Publications insert 
date = 6 hónappal a fogyasztói jogviták 
alternatív rendezéséről, valamint a 
2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK 
irányelv módosításáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 
végrehajtására vonatkozó határidő lejártát 
követően, amint azt az említett irányelv 22. 
cikkének (1) bekezdése szerint az 
irányelvben fel kell tüntetni]-tól/től 
alkalmazandó, kivéve az 5. cikk (1), (4),
(5) és (6) bekezdését, a 6. cikk (1), (2) és
(6) bekezdését, a 7. cikk (4) és (5) 
bekezdését, a 10. cikket, a 15. cikket és a 
16. cikket, amelyek a rendelet 
hatálybalépésének napjától alkalmazandók.

(2) E rendelet [Office of Publications insert 
date = 6 hónappal a fogyasztói jogviták 
alternatív rendezéséről, valamint a 
2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK 
irányelv módosításáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 
végrehajtására vonatkozó határidő lejártát 
követően, amint azt az említett irányelv 22. 
cikkének (1) bekezdése szerint az 
irányelvben fel kell tüntetni]-tól/től 
alkalmazandó, kivéve az 5. cikk (1), (4),
(5) és (6) bekezdését, a 6. cikk (1), (1a), 
(1b), (2) és (5) bekezdését, a 7. cikk (4) és
(5) bekezdését, a 10. cikket, a 15. cikket és 
a 16. cikket, amelyek a rendelet 
hatálybalépésének napjától alkalmazandók.
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