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8.3.2006 A6-0032/55

MÓDOSÍTÁS 55
előterjesztette: Evelyne Gebhardt, Béatrice Patrie, a PSE képviselőcsoportja nevében

Jelentés A6-0032/2006
Marianne Thyssen
Közösségi cselekvési program a fogyasztóvédelem területén (2007-2013)

Határozatra irányuló javaslat (COM(2005)0115 – C6-0225/2005 – 2005/0042(COD))

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosítása

Módosítás: 55
2. cikk, (2) bekezdés

2. Az (1) bekezdésben meghatározott cél 
elérése érdekében közös célkitűzések, 
valamint az egészségügy és a 
fogyasztóvédelem területén különös 
célkitűzések megvalósítására kell törekedni.

2. Az (1) bekezdésben meghatározott cél 
elérése az alábbi célkitűzések 
megvalósításával történik, amelyek a 3. 
mellékletében meghatározott cselekvések és 
eszközök révén érhetők el:

a) A határozat 1. mellékletében 
meghatározott cselekvések és eszközök 
révén az egészségügy és a fogyasztóvédelem 
következő közös célkitűzéseinek 
megvalósítására kell törekedni:

-a polgárok megvédése azon kockázatoktól 
és fenyegetésektől, amelyek az egyén 
szintjén nem befolyásolhatók;

-a polgárok döntéshozatali helyzetének 
javítása egészségügyi és fogyasztói érdekeik 
területén;

-az egészségügyi és a fogyasztóvédelmi 
célkitűzések beépítése más szakpolitikai 
területekbe.

b) A határozat 2. mellékletében 
meghatározott cselekvések és eszközök 
révén az egészségügy következő különös 
célkitűzéseinek megvalósítására kell 
törekedni:
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- a polgárok megvédése az emberi 
egészséget érintő fenyegetésektől;

- azon politikák támogatása, amelyek 
egészségesebb életmódhoz vezetnek;

- hozzájárulás a fontosabb megbetegedések 
előfordulásának csökkentéséhez;

- az egészségügyi rendszerek 
hatékonyságának és eredményességének 
javítása.
c) A határozat 3. mellékletében 
meghatározott cselekvések és eszközök 
révén a fogyasztóvédelem következő 
különös célkitűzéseinek megvalósítására 
kell törekedni:

- a fogyasztók és a piacok jobb megértése; - a fogyasztók és a piacok jobb megértése;

- jobb fogyasztóvédelmi szabályozás; - jobb fogyasztóvédelmi szabályozás;

- jobb jogalkalmazás, monitoring és 
jogérvényesítés;

- jobb jogalkalmazás, monitoring és 
jogérvényesítés egyének és közösségek 
számára;

- a polgárok azon képességének növelése, 
hogy fogyasztói érdekeiknek leginkább 
megfelelő döntéseket hozzanak;

- tájékozottabb és bővebb ismeretekkel 
rendelkező, felelős fogyasztók.

- tájékozottabb és bővebb ismeretekkel 
rendelkező, felelős fogyasztók;

- a civil társadalom és az érintett szereplők 
fogyasztóvédelmi politikában történő 
részvételének megerősítése;
- a fogyasztóvédelmi politika 
célkitűzéseinek beépítése az Unió egyéb 
politikáiba;
- a nemzetközi fogyasztóvédelmi 
együttműködés előmozdítása.

Or. fr

Indokolás

Az új piaci konfigurációk figyelembevételével különösen helyénvalónak látszik az egyéni és 
csoportos megközelítések támogatása. A csoportos intézkedések egyes tagállamokban történ 
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nagy sikerű bevezetésé jól demonstrálja a módszerben rejlő lehetőségeket.
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Jelentés A6-0032/2006
Marianne Thyssen
Közösségi cselekvési program a fogyasztóvédelem területén (2007-2013)
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A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosítása

Módosítás: 56
3. melléklet, II. célkitűzés, 4. cselekvés, bezetező rész

4. cselekvés: Jogalkotási és más 
szabályozási kezdeményezések kidolgozása 
és az önszabályozási kezdeményezések 
elősegítése, beleértve a következőket is:

4. cselekvés: Jogalkotási és más 
szabályozási kezdeményezések kidolgozása, 
beleértve a következőket is:

Or. fr

Indokolás

Amennyiben szükségesek lennének, az önszabályozási kezdeményezések a gazdasági 
szereplőktől származnának, nem pedig az állami hatóságoktól.
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MÓDOSÍTÁS 57
előterjesztette: Evelyne Gebhardt, Béatrice Patrie, a PSE képviselőcsoportja nevében

Jelentés A6-0032/2006
Marianne Thyssen
Közösségi cselekvési program a fogyasztóvédelem területén (2007-2013)

Határozatra irányuló javaslat (COM(2005)0115 – C6-0225/2005 – 2005/0042(COD))

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosítása

Módosítás: 57
3. melléklet, III. célkitűzés, 8. cselekvés

8. cselekvés: A fogyasztók számára 
rendelkezésre álló alternatív vitarendezési 
formák működésének figyelemmel kísérése 
és hatásának értékelése.

8. cselekvés: A fogyasztók számára 
rendelkezésre álló létező alternatív 
vitarendezési formák működésének 
figyelemmel kísérése és hatásának 
értékelése, biztosítva, hogy megfelelnek a 
Bizottság 1998. március 30-i, a fogyasztói 
jogviták bírósági eljáráson kívüli 
rendezésére hatáskörrel rendelkező 
testületekre vonatkozó 98/257/EK számú 
ajánlása által állított kritériumoknak, 
valamint egy, az ajánlás elveivel foglalkozó 
és azok javítását célzó jogalkotási javaslat 
benyújtása.
_____________________
1 HL L 115., 1998.4.17., 31. o.

Or. fr

Indokolás

A hatékony és elérhető kártérítési mechanizmusok hiánya szakadékot eredményez a 
fogyasztók és a politika között, amely eredményeképpen az erőszakos és sokszor 
tisztességtelen szállítók tovább tevékenykedhetnek, és akár komoly versenytársat jelenthetnek 
a tisztességes szállítóknak. Egy olyan programra van szükségünk, amely, az alternatív 
vitarendezési formákhoz való hozzáférés javításával és a létező rendszerek értékelésével az 
egész EU-ban „egyetemesíti” a hatékony kártérítési rendszereket.
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MÓDOSÍTÁS 58
előterjesztette: Evelyne Gebhardt, Béatrice Patrie, a PSE képviselőcsoportja nevében

Jelentés A6-0032/2006
Marianne Thyssen
Közösségi cselekvési program a fogyasztóvédelem területén (2007-2013)
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A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosítása

Módosítás: 58
3. melléklet, II. célkitűzés, 4. cselekvés, 4.5.a) pont (új)

4.5.a) egységes fogyasztóvédelmi jogi 
szabályozás bevezetése az általános 
gazdasági érdekű szolgáltatások területén.

Or. fr

Indokolás

Létre kell hozni a jogoknak egy horizontális alapú, olyan minimális körét, amely az általános 
érdekű szolgáltatások (gáz, elektromosság, víz, postai és telekommunikációs szolgáltatások) 
igénybevétele során minden fogyasztót megillet, tekintet nélkül arra, hogy saját országában 
vagy egy másik uniós országban veszi azt igénybe. 


