
 

AM\1024863HU.doc  PE529.689v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

26.3.2014 A7-0190/245 

Módosítás  245 

Christian Engström 

a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0190/2014 

Pilar del Castillo Vera 

az elektronikus hírközlés egységes európai piacáról 

COM(2013)0627 – C7-0267/2013 – 2013/0309(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat 

26 cikk – 1 bekezdés – f pont 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

f) az esetleges kártalanítási és visszatérítési 

szabályok, ideértve a végfelhasználó 

jogszabályban biztosított jogainak konkrét 

említését, melyekkel akkor élhet, ha a 

szerzıdés szerinti szolgáltatásminıségi 

szint nem teljesül; 

f) az esetleges kártalanítási és visszatérítési 

szabályok, ideértve a végfelhasználó 

jogszabályban biztosított jogainak – többek 

között a szerzıdéstıl való elálláshoz való 

jog – konkrét említését, melyekkel akkor 

élhet, ha a szerzıdés szerinti 

szolgáltatásminıségi szint nem teljesül; 

Or. enIndokolás 

Jelenleg nincs olyan uniós szintő rendelkezés, amely a szerzıdés megszüntetését írja elı az 

elektronikus hírközlési szolgáltatások hibás teljesítése esetén (errıl az egyes tagállamok 

döntenek). 
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26.3.2014 A7-0190/246 

Módosítás  246 

Christian Engström 

a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A7-0190/2014 

Pilar del Castillo Vera 

az elektronikus hírközlés egységes európai piacáról 

COM(2013)0627 – C7-0267/2013 – 2013/0309(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat 

28 cikk – 4 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

4. A végfelhasználó jogosult a szerzıdést 

díjmentesen megszüntetni a nyilvános 

elektronikus hírközlési szolgáltató által a 

szerzıdéses feltételekben tervezett 

módosítások közzétételekor, kivéve, ha a 

javasolt módosítások kizárólag elınyösek 

a végfelhasználóra nézve. A szolgáltatók 

kellı idıben, legalább egy hónappal elıre 

tájékoztatják a végfelhasználókat az ilyen 

módosításokról, és ugyanakkor 

tájékoztatják ıket arról is, hogy 

amennyiben nem fogadják el az új 

feltételeket, jogosultak a szerzıdésüket 

díjmentesen megszüntetni. A (2) bekezdés 

értelemszerően alkalmazandó. 

4. A tagállamok biztosítják, hogy a 

fogyasztó jogosult legyen a szerzıdést 

bármikor díjmentesen megszüntetni, 

kivéve a szerzıdéssel együtt, 

kedvezményesen biztosított berendezés 

maradványértékét és az esetleges egyéb, a 

szerzıdés megkötésének pillanatában 

akként megjelölt akciós elınyök 

idıarányos visszatérítését. A nyilvános 

elektronikus hírközlési szolgáltatást 

nyújtó szolgáltató által a szerzıdéses 

feltételekben tervezett módosítások esetén 

a szolgáltatók kellı idıben, legalább egy 

hónappal elıre tájékoztatják a fogyasztókat 

az ilyen módosításokról, és ugyanakkor 

tájékoztatják ıket arról is, hogy 

amennyiben nem fogadják el az új 

feltételeket, jogosultak a szerzıdésüket 

díjmentesen megszüntetni. A (2) bekezdés 

értelemszerően alkalmazandó. 

Or. en 

Indokolás 

A fogyasztókat többek között fel kell jogosítani arra, hogy eldöntsék, hogy egy adott 

módosítás elınyös-e a számukra, vagy sem. A kedvezményesen biztosított berendezéshez és a 

szerzıdés megkötésének pillanatában akként megjelölt akciós ajánlatokhoz nem kapcsolódó, 

önkényesen megszabott díjak nem megengedhetıek, mivel eltántorítják a felhasználót a 
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váltástól és korlátozzák a fogyasztói választás szabadságát. 

 

 


