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RÖVID INDOKOLÁS 

A területi alapú tartalomkorlátozás, illetve a vevő állampolgársága, a belső piacon belüli 

lakóhelye vagy székhelye alapján történő egyéb megkülönböztetés elleni fellépésről szóló 

európai parlamenti és tanácsi rendelet alapvető alkotóelemnek számít annak biztosításához, 

hogy a vevők és a kereskedők indokolatlan megkülönböztetés nélkül végezhessenek 

kereskedelmi műveleteket.  

 

A rendelet – hatálybelépésének napjától – kötelező érvényű kötelezettségeket ró a 

kereskedőkre, hogy az állampolgárságon, a lakóhelyen, a székhelyen vagy a pénzforgalmon 

alapuló megkülönböztetés hatásait elkerülve a vevők hozzáférhessenek a termékekhez és 

megvásárolhassák azokat. Célja az elektronikus kereskedelem indokolatlan akadályainak 

megszüntetése és döntő lépés megtétele a digitális egységes piac megvalósítása felé.   

 

Az indokolatlan megkülönböztetéshez vezető akadályok megszüntetésén kívül a rendelet 

világossá teszi, hogy a vállalkozók nem kötelesek egész Európában végezni tevékenységüket. 

A rendelet elismeri, hogy pontosításra van szükség a vállalkozók azon kötelezettségével 

kapcsolatban, hogy tevékenységi területükön kívüli vevők részére is teljesítsenek. Nagyon 

fontos a kereskedők további terheinek az elkerülése.  

 

Ezenkívül a rendelet elismeri egy valódi digitális egységes piac megteremtésének fontosságát 

minden polgár részére, és megmutatja más végrehajtandó fontos jogi reformok irányát, 

korlátozás nélkül ideértve a szerzői jog reformját, az audiovizuális ágazat reformját és az adózás 

reformját. Ugyanezeket az elveket kell követni a felhasználó- és vállalkozóbarát digitális 

egységes piac megteremtéshez. 

 

Ez a vélemény a rendelet alábbi pontjait kívánja tökéletesíteni és pontosítani:  

 

A rendelet tartalma és hatálya 

 

A rendelet hatálya összhangban áll a 2006/123/EK irányelv hatályával a jogfolytonosság és a 

jogbiztonság kereskedők és vevők részére történő biztosítása érdekében. Ez azt jelenti, hogy 

nem tartoznak e rendelet hatálya alá többek között a következők: nem gazdasági jellegű 

általános érdekű szolgáltatások; szállítási szolgáltatások; audiovizuális szolgáltatások; 

szerencsejátékok; egészségügyi szolgáltatások; és bizonyos szociális szolgáltatások. A szerzői 

jogi védelem alá tartozó anyagok és az audiovizuális tartalom vonatkozásában fontos a 

megfelelő reformok végrehajtásának lehetővé tétele annak értékelése előtt, hogy az esetleges 

beillesztés egyformán jótékony hatással lenne-e a vevőkre és az ágazatokra.  

 

Az online interfészekhez való hozzáférés 

 

Az online interfészekhez való hozzáférés megakadályozása és az átirányítás olyan gyakorlatnak 

tekintendő, amely csalódást okoz a vevőknek; ez a javaslat foglalkozik ezzel a kérdéssel, 

biztosítva azt, hogy a vevők kedvük szerint, földrajzi elhelyezkedésüktől függetlenül, 

mindenkor hozzáférhessenek az interfészhez. 

 

 

 

A vevők lakóhelyen alapuló megkülönböztetése 
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Tilos a lakóhelyen alapuló megkülönböztetés alapján különböző általános feltételek 

alkalmazása a vevőkre. A rendelet rendelkezéseinek a betartása azonban nem tekinthető a 

kereskedők korlátozásának abban, hogy célzott ajánlatokkal és eltérő feltételekkel különböző 

tagállamokra irányítsák tevékenységüket, feltéve, hogy a külföldi vevő a nemzeti ügyletekre 

alkalmazandó azonos szerződéses jogokkal és kötelezettségekkel férhet hozzá ezekhez a 

termékekhez vagy szolgáltatásokhoz. Ezen túlmenően a jelen rendelet betartása nem jelent 

kötelezettséget az áruk határokon átnyúló szállítására, sem pedig a vevő lakóhelye vagy 

székhelye szerinti országból történő visszavonásának elfogadására. 

 

Fizetésen alapuló megkülönböztetés 

 

A rendelet rendelkezései azt írják elő, hogy a kereskedők nem utasíthatnak el fizetési 

eszközöket, és más módon sem élhetnek megkülönböztetéssel e fizetési eszközök 

vonatkozásában. Részletesebben és a kártyaalapú fizetési eszközök tekintetében, amikor 

bizonyos fizetésieszköz-márkát és kategóriát fogadnak el, a kereskedő az adott fizetési módszer 

származási országától függetlenül köteles ugyanazt a márkát és kategóriát elfogadni. Az ilyen 

rendelkezés nem kötelezi a kereskedőket az összes kártyaalapú fizetési eszköz elfogadására.  

 

Végrehajtás és a vevők részére nyújtott segítség 

 

A javaslat szerint a tagállamok hatóságokat jelölnek ki e rendelet hatékony végrehajtásának 

biztosítására, és ezek a hatóságok segítséget nyújtanak a vevőknek, amikor arra szükségük van.  

 

A rendelet felülvizsgálata 

 

Az első értékelés nagyon fontos lesz, mivel az Európai Bizottságnak értékelnie kell a javaslat 

hatályát és alkalmazását a szerzői jog, az adózás, az audiovizuális szolgáltatások és az online 

tartalom hordozhatósága területén bekövetkező jogi fejlemények figyelembevételével.  

 

Az alkalmazás kezdete 

 

Ezt a rendeletet a kihirdetését követő hatodik hónaptól kell alkalmazni, ami lehetővé teszi, hogy 

a vevőknek előnyük származzon az indokolatlan megkülönböztetést okozó akadályok 

megszüntetéséből.  
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MÓDOSÍTÁSOK 

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felkéri a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi 

Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat: 

Módosítás   1 

Rendeletre irányuló javaslat 

Cím 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS 

A TANÁCS RENDELETE a területi alapú 

tartalomkorlátozás, illetve a vevő 

állampolgársága, a belső piacon belüli 

lakóhelye vagy székhelye alapján történő 

egyéb megkülönböztetés elleni fellépésről, 

valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 

2009/22/EK irányelv módosításáról 

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS 

A TANÁCS RENDELETE a területi alapú 

tartalomkorlátozás, illetve a vevő 

állampolgársága, a belső piacon belüli 

lakóhelye vagy székhelye alapján történő 

egyéb indokolatlan megkülönböztetés 

elleni fellépésről, valamint a 

2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK 

irányelv módosításáról 

 

Módosítás   2 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 a bevezető hivatkozás (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 tekintettel az Európai Unió működéséről 

szóló szerződésnek a nemzeti parlamentek 

Európai Unióban betöltött szerepéről 

szóló 1. jegyzőkönyvére, 

 

Módosítás   3 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 b bevezető hivatkozás (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 tekintettel az Európai Unió működéséről 

szóló szerződésnek a szubszidiaritás és az 

arányosság elvének alkalmazásáról szóló 

2. jegyzőkönyvére, 
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Módosítás  4 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Annak érdekében, hogy a belső 

piac – mint olyan, belső határok nélküli 

terület, amelyen belül biztosított többek 

között az áruk és a szolgáltatások szabad 

mozgása – megfelelően működjön, nem 

elegendő kizárólag a tagállamok közötti 

államhatárokat felszámolni. E határok 

felszámolását meghiúsíthatják azok a 

magánfelek, amelyek a belső piaci 

szabadságokkal összeegyeztetetlen 

akadályokat állítanak fel. Ez abban az 

esetben fordul elő, amikor egy adott 

tagállamban működő kereskedők letiltják 

vagy korlátozzák a hozzáférést online 

interfészeikhez (például weboldalaikhoz és 

alkalmazásaikhoz) azoknak a vevőknek 

esetében, akik valamely másik tagállamból 

kívánnak határokon átnyúló kereskedelmi 

műveletet bonyolítani (e gyakorlatot 

nevezik „területi alapú 

tartalomkorlátozásnak). Ez az eljárás 

bizonyos kereskedők egyéb tevékenysége 

során is megvalósul, például abban az 

esetben, ha a kereskedők a más 

tagállamban élő vevők tekintetében az 

áruikhoz és szolgáltatásaikhoz való – 

online és offline – hozzáférés eltérő 

általános feltételeit érvényesítik. Jóllehet 

néha objektíven indokolható ez az eltérő 

bánásmód, más esetekben a kereskedők 

kizárólag kereskedelmi okokból tagadják 

meg azoktól fogyasztóktól az árukhoz vagy 

szolgáltatásokhoz való hozzáférést vagy 

érvényesítenek velük szemben eltérő 

feltételeket, akik határokon átnyúló 

kereskedelmi műveletet kívánnak 

bonyolítani. 

(1) Annak érdekében, hogy a belső 

piac – mint olyan, belső határok nélküli 

terület, amelyen belül biztosított többek 

között az áruk és a szolgáltatások szabad 

mozgása – megfelelően működjön, nem 

elegendő kizárólag a tagállamok közötti 

államhatárokat felszámolni. E határok 

felszámolását meghiúsíthatják azok a 

magánfelek, amelyek a belső piaci 

szabadságokkal összeegyeztetetlen, 

különböző típusú és formájú akadályokat 

állítanak fel. Ez abban az esetben fordul 

elő, amikor egy adott tagállamban működő 

kereskedők letiltják vagy korlátozzák a 

hozzáférést online interfészeikhez (például 

weboldalaikhoz és alkalmazásaikhoz) 

azoknak a vevőknek esetében, akik 

valamely másik tagállamból kívánnak 

határokon átnyúló kereskedelmi műveletet 

bonyolítani (e gyakorlatot nevezik „területi 

alapú tartalomkorlátozásnak). Ez az eljárás 

bizonyos kereskedők egyéb tevékenysége 

során is megvalósul, például abban az 

esetben, ha a kereskedők a más 

tagállamban élő vevők tekintetében az 

áruikhoz és szolgáltatásaikhoz való – 

online és offline – hozzáférés eltérő 

általános feltételeit érvényesítik. Jóllehet 

kivételes esetekben objektíven indokolható 

ez az eltérő bánásmód, más esetekben a 

kereskedők nem objektív okokból tagadják 

meg azoktól a fogyasztóktól az árukhoz 

vagy szolgáltatásokhoz való hozzáférést 

vagy érvényesítenek velük szemben eltérő 

feltételeket, akik határokon átnyúló 

kereskedelmi műveletet kívánnak 

bonyolítani. Az Európai Bizottság 

hatásvizsgálata számára elvégzett 

elemzések alapján az indokolatlan területi 

alapú tartalomkorlátozásnak és a 

fogyasztók állampolgárságán, lakóhelyén 

vagy székhelyén alapuló 
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megkülönböztetés más formáinak 

megszüntetése hozzájárulhatna a piac 

1,1%-os bővüléséhez és az árak átlagosan 

-0,5 – -0,6%-os csökkenéséhez. Ezenkívül 

és az érdekelt felekkel folytatott bizottsági 

egyeztetések eredményeképpen 

hozzájárulhat a fogyasztói elégedetlenség 

szintjének csökkenéséhez, mivel ennek 

egyik elsődleges forrása az indokolatlan 

területi alapú tartalomkorlátozás. 

 

Módosítás  5 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Így egyes kereskedők a belső 

határok mentén mesterségesen 

szegmentálják a belső piacot, és gátolják az 

áruk és termékek szabad mozgását, ennek 

következtében korlátozzák a vevők jogait 

és megakadályozzák azt, hogy a vevők 

kihasználhassák a bővebb választék és a 

legkedvezőbb feltételek előnyeit. E 

megkülönböztető gyakorlatok 

nagymértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy 

– többek között az elektronikus 

kereskedelmi ágazatban – a határokon 

átnyúló kereskedelmi műveletek aránya az 

Unión belül viszonylag alacsony, ami 

megakadályozza, hogy a belső piac elérje 

teljes növekedési potenciálját. Annak 

világossá tétele, hogy mely helyzetekben 

nem indokolható az eltérő bánásmód, 

várhatólag egyértelműséget és 

jogbiztonságot nyújt a határokon átnyúló 

műveletek valamennyi résztvevője 

számára, valamint biztosítja a 

megkülönböztetésmentességre vonatkozó 

szabályok hatékony alkalmazását és 

végrehajtását az egész belső piacon. 

(2) Így egyes kereskedők a belső 

határok mentén mesterségesen 

szegmentálják a belső piacot, és gátolják az 

áruk és termékek szabad mozgását, ennek 

következtében korlátozzák a vevők jogait 

és megakadályozzák azt, hogy a vevők 

kihasználhassák az áruk és a 

szolgáltatások bővebb választéka és a 

legkedvezőbb feltételek előnyeit. E 

megkülönböztető gyakorlatok 

nagymértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy 

– többek között az elektronikus 

kereskedelmi ágazatban – a határokon 

átnyúló kereskedelmi műveletek aránya az 

Unión belül viszonylag alacsony, ami 

megakadályozza, hogy a belső piac elérje 

teljes növekedési potenciálját. Annak 

világossá tétele, hogy mely helyzetekben 

nem indokolható az eltérő bánásmód, 

várhatólag egyértelműséget és 

jogbiztonságot nyújt a határokon átnyúló 

műveletek valamennyi résztvevője 

számára, valamint biztosítja a 

megkülönböztetésmentességre vonatkozó 

szabályok hatékony alkalmazását és 

végrehajtását az egész belső piacon. 
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Módosítás  6 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) Noha e rendelet célja a területi 

alapú tartalomkorlátozás kezelése és 

ezáltal a belső piac működése útjában álló 

akadályok egyikének lebontása, szem előtt 

kell tartani, hogy a tagállamok 

jogszabályaiban meglévő számos eltérés – 

például eltérő szabványok vagy az uniós 

szintű kölcsönös elismerés vagy 

harmonizáció hiánya – még mindig 

jelentős akadályt jelent, és ezek továbbra 

is az egységes piac széttöredezéséhez 

vezetnek, ami így a kereskedőket sok 

esetben arra kényszeríti, hogy területi 

alapú tartalomkorlátozási gyakorlatokat 

alkalmazzanak. Ezért a piac 

töredezettségének csökkentése és az 

egységes piac kiteljesítése érdekében az 

Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a 

Bizottságnak folytatniuk kell a fellépést 

ezen akadályokkal szemben. 

 

Módosítás  7 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A 2006/123/EK európai parlamenti 

és tanácsi irányelv17 20. cikke értelmében a 

tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az 

Unióban székhellyel rendelkező 

szolgáltatók a szolgáltatás igénybe 

vevőjével szemben nem alkalmaznak eltérő 

bánásmódot annak állampolgársága vagy 

lakóhelye alapján. Ez a rendelkezés 

azonban nem bizonyult teljes mértékben 

hatékonynak a megkülönböztetés elleni 

fellépés tekintetében, és nem csökkentette 

megfelelő mértékben a 

jogbizonytalanságot, elsősorban az 

(3) A 2006/123/EK európai parlamenti 

és tanácsi irányelv17 20. cikke értelmében a 

tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az 

Unióban székhellyel rendelkező 

szolgáltatók a szolgáltatás igénybe 

vevőjével szemben nem alkalmaznak eltérő 

bánásmódot annak állampolgársága vagy 

lakóhelye alapján. Ez a rendelkezés 

azonban nem bizonyult teljes mértékben 

hatékonynak a megkülönböztetés elleni 

fellépés tekintetében, és nem csökkentette 

megfelelő mértékben a 

jogbizonytalanságot, elsősorban az 
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elbánásban mutatkozó különbségek 

megindokolásának lehetősége miatt, 

valamint a gyakorlati végrehajtás terén 

ennek kapcsán felmerülő nehézségek miatt. 

Továbbá a területi alapú tartalomkorlátozás 

és az állampolgárság, a lakóhely vagy a 

székhely alapján történő megkülönböztetés 

egyéb formái olyan kereskedők 

tevékenységének következtében is 

megvalósulhatnak, amelyek székhelye 

valamely harmadik országban található, 

amely nem tartozik e rendelkezés hatálya 

alá. 

elbánásban mutatkozó különbségek 

megindokolásának lehetősége miatt, 

valamint a gyakorlati végrehajtás terén 

ennek kapcsán felmerülő nehézségek miatt. 

Továbbá a területi alapú tartalomkorlátozás 

és az állampolgárság, a lakóhely vagy a 

székhely alapján történő megkülönböztetés 

egyéb formái olyan kereskedők 

tevékenységének következtében is 

megvalósulhatnak, amelyek székhelye 

valamely harmadik országban található, 

amely nem tartozik e rendelkezés hatálya 

alá. Következésképpen ez a rendelet a 

kereskedőkre valamint a szolgáltatókra, és 

az árukra valamint a szolgáltatásokra 

alkalmazandó. 

__________________ __________________ 

17Az Európai Parlament és a Tanács 2006. 

december 12-i 2006/123/EK irányelve a 

belső piaci szolgáltatásokról (HL L 376, 

2006.12.27., 36. o.). 

17Az Európai Parlament és a Tanács 2006. 

december 12-i 2006/123/EK irányelve a 

belső piaci szolgáltatásokról (HL L 376, 

2006.12.27., 36. o.). 

 

Módosítás  8 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) E rendelet célja a 2006/123/EK 

irányelv 20. cikkének pontosítása. Nem 

értelmezhető a 2006/123/EK irányelv 

helyettesítéseként sem az említett irányelv 

hatálya tekintetében, mivel ez a rendelet 

ugyanazokat az elveket követi, kizárva a 

2006/123/EK irányelv 2. cikkének (2) 

bekezdésében említett tevékenységeket 

alkalmazása hatálya alól, sem pedig 

annak hatása tekintetében, mivel a 

2006/123/EK irányelv alkalmazása 

független a rendelet hatásától, és 

kiegészíti azt. E rendelet nem 

korlátozhatja a vállalkozási szabadságot, 

valamint az Európai Unió Alapjogi 

Chartájának 16. cikkében meghatározott 

szerződési szabadságot. 
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Módosítás   9 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A belső piac megfelelő 

működésének biztosítása érdekében tehát 

szükség van az e rendeletben előírt olyan 

célzott intézkedésekre, amelyek 

egyértelmű, egységes és hatékony 

szabályokat írnak elő bizonyos kérdésekre 

vonatkozóan. 

(4) A belső piac megfelelő 

működésének biztosítása érdekében tehát 

szükség van az e rendeletben előírt olyan 

célzott intézkedésekre, amelyek 

egyértelmű, egységes és hatékony 

szabályokat írnak elő bizonyos kérdésekre 

vonatkozóan. Ezeknek az intézkedéseknek 

fenn kell tartaniuk az egyensúlyt a vevők 

számára biztosított fogyasztóvédelem és a 

kereskedők szerződési szabadsága között. 

E tekintetben bármely aránytalan 

költségnek vagy adminisztratív tehernek, 

valamint a valamennyi tagállamba való 

szállítás kötelezettségének a kereskedőt 

kell terhelnie. Emellett a tagállamokra 

rótt új kötelezettségek nem terjedhetnek 

túl az új szabályok végrehajtásához 

szükséges mértéken. 

 

Módosítás   10 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) E rendelet célja a vevő 

állampolgársága, lakóhelye vagy székhelye 

alapján történő megkülönböztetés (ideértve 

a területi alapú tartalomkorlátozást) 

megakadályozása a kereskedők és vevők 

közötti, az áruk és szolgáltatások Unión 

belüli értékesítése vagy nyújtására irányuló 

határokon átnyúló kereskedelmi műveletek 

során. Célja a közvetlen és a közvetett 

megkülönböztetés elleni fellépés, így 

kiterjed minden olyan indokolatlan eltérő 

bánásmódra is, amely más 

megkülönböztető kritériumok alapján 

(5) E rendelet célja a vevő 

állampolgársága, lakóhelye vagy székhelye 

alapján történő megkülönböztetés (ideértve 

a területi alapú tartalomkorlátozást) 

megakadályozása a kereskedők és vevők 

közötti, az áruk és szolgáltatások Unión 

belüli értékesítése vagy nyújtására irányuló 

határokon átnyúló kereskedelmi műveletek 

során. Célja a közvetlen és a közvetett 

megkülönböztetés megelőzése. Közvetlen 

megkülönböztetés alatt olyan 

megkülönböztető kritériumok értendők, 

amelyek nem a vevő állampolgárságára, 
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valósul meg, és ugyanazon 

következménnyel jár, mint a közvetlenül a 

vevő állampolgárságára, lakóhelyére vagy 

székhelyére alapuló kritériumok 

alkalmazása. Ilyen egyéb kritériumok 

alkalmazhatók különösen a vevő fizikai 

helyzetét mutató információk – például az 

online interfészhez történő hozzáférés 

során használt IP-cím, az áruk 

kiszállításának céljából megadott cím, a 

nyelvválasztás vagy azon tagállam, 

amelyben a vevő fizetési eszközét 

kibocsátották – alapján. 

lakóhelyére vagy székhelyére 

vonatkoznak, de determinisztikus vagy 

statisztikai alapon e kritériumok 

alkalmazásával megegyező eredményre 

vezetnek. Emellett kiterjed minden olyan 

indokolatlan eltérő bánásmódra is, amely 

más megkülönböztető kritériumok alapján 

valósul meg, és ugyanazon 

következménnyel jár, mint a közvetlenül a 

vevő állampolgárságára, lakóhelyére vagy 

székhelyére alapuló kritériumok 

alkalmazása. Ilyen egyéb kritériumok 

alkalmazhatók különösen a vevő fizikai 

helyzetét mutató információk – például az 

online interfészhez történő hozzáférés 

során használt IP-cím, az áruk 

kiszállításának céljából megadott cím, a 

nyelvválasztás vagy azon tagállam, 

amelyben a vevő fizetési eszközét 

kibocsátották – alapján. 

 

Módosítás  11 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (6a) A 2001/29/EK európai parlamenti 

és tanácsi irányelv1a 29. 

preambulumbekezdése azt állapítja meg, 

hogy a jogkimerülés kérdése nem merül 

fel a szolgáltatások, és különösen az 

online szolgáltatások esetében. 

 _______________________ 

 1a Az Európai Parlament és a Tanács 

2001. május 22-i 2001/29/EK irányelve az 

információs társadalomban a szerzői és 

szomszédos jogok egyes vonatkozásainak 

összehangolásáról. 

 

Módosítás   12 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(10) E rendelet nem érintheti a polgári 

ügyekben folytatott igazságügyi 

együttműködésre vonatkozó uniós jogi 

aktusokat, különösen az 593/2008/EK 

európai parlamenti és tanácsi rendelet24 és 

az 1215/2012/EU európai parlamenti és 

tanácsi rendelet25 szerződéses 

kötelezettségekre és joghatóságra 

alkalmazandó rendelkezéseit, ideértve ezen 

jogi aktusok és rendelkezések egyedi 

esetekben történő alkalmazását. Pusztán az 

a tény, hogy egy kereskedő e rendelet 

rendelkezéseinek megfelelően jár el, nem 

tekintendő arra mutató jelnek, hogy ezen 

alkalmazás miatt irányítja tevékenységeit a 

vevő tagállamára. 

(10) E rendelet nem érintheti a polgári 

ügyekben folytatott igazságügyi 

együttműködésre vonatkozó uniós jogi 

aktusokat, különösen az 593/2008/EK 

európai parlamenti és tanácsi rendelet24 és 

az 1215/2012/EU európai parlamenti és 

tanácsi rendelet25 szerződéses 

kötelezettségekre és joghatóságra 

alkalmazandó rendelkezéseit, ideértve ezen 

jogi aktusok és rendelkezések egyedi 

esetekben történő alkalmazását. Pusztán az 

a tény, hogy egy kereskedő e rendelet 

rendelkezéseinek megfelelően jár el, nem 

tekintendő arra mutató jelnek, hogy ezen 

alkalmazás miatt irányítja tevékenységeit a 

vevő tagállamára. Ezen okból és az e 

rendeletnek eleget tevő kereskedők 

számára biztosítandó jogbiztonság 

garantálása érdekében világossá kell 

tenni, hogy pusztán az a tény, hogy 

valamely kereskedő hozzáférhetővé teszi 

online interfészét egy másik tagállamból 

érkező vevők számára, illetve nem 

alkalmaz eltérő általános hozzáférési 

feltételeket az e rendeletben 

meghatározott esetekben – többek között 

adott esetben szerződéskötés révén –, 

illetve fizetési eszközöket fogad el egy 

másik tagállamból, az alkalmazandó jog 

és a joghatóság megállapítása 

szempontjából önmagában nem tekinthető 

úgy, hogy a kereskedő tevékenysége a 

vevő tagállamára irányul, kivéve ha 

további olyan körülmények nyernek 

bizonyítást, amelyekből az uniós jog 

szerint megállapítható, hogy a kereskedő 

részéről fennállt annak a szándéka, hogy 

tevékenységeit az említett tagállamra 

irányítsa. 

_________________ _________________ 

24 Az Európai Parlament és a Tanács 2008. 

június 17-i 593/2008/EK rendelete a 

szerződéses kötelezettségekre 

alkalmazandó jogról (Róma I.) (HL L 177., 

2008.7.4., 6. o.). 

24 Az Európai Parlament és a Tanács 2008. 

június 17-i 593/2008/EK rendelete a 

szerződéses kötelezettségekre 

alkalmazandó jogról (Róma I.) (HL L 177., 

2008.7.4., 6. o.). 

25 Az Európai Parlament és a Tanács 25 Az Európai Parlament és a Tanács 
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1215/2012/EU rendelete (2012. december 

12.) a polgári és kereskedelmi ügyekben a 

joghatóságról, valamint a határozatok 

elismeréséről és végrehajtásáról (HL L 

351., 2012.12.20., 1. o.). 

1215/2012/EU rendelete (2012. december 

12.) a polgári és kereskedelmi ügyekben a 

joghatóságról, valamint a határozatok 

elismeréséről és végrehajtásáról (HL L 

351., 2012.12.20., 1. o.). 

 

Módosítás   13 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(11) Azok a megkülönböztető 

gyakorlatok, amelyeket e rendelet kíván 

orvosolni, jellemzően azon, a 

nagyközönség számára elérhető általános 

feltételek és információk révén valósulnak 

meg, amelyek az érintett kereskedő által 

vagy nevében kerülnek meghatározásra és 

alkalmazásra, mint a kérdéses árukhoz és 

szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

előfeltételei. Ezek az általános feltételek 

tartalmazzák egyebek mellett az árakat, a 

fizetési feltételeket és a szállítási 

feltételeket. Ezek a kereskedő által vagy 

nevében többféle módon elérhetővé 

tehetők a nagyközönség számára, például a 

hirdetésekben, weboldalakon és a 

szerződéskötést megelőző vagy 

szerződéses dokumentumokban található 

információ formájában. A kereskedő és a 

vevő között közvetlenül megkötött, 

egyedileg megtárgyalt, eltérő értelmű 

szerződés hiányában e feltételek 

érvényesek. E rendelet alkalmazásában a 

kereskedő és a vevők között egyedileg 

megtárgyalt feltételek nem tekintendők 

általános hozzáférési feltételeknek. 

(11) Azok a megkülönböztető 

gyakorlatok, amelyeket e rendelet kíván 

orvosolni, jellemzően azon, a 

nagyközönség számára elérhető általános 

feltételek és információk révén valósulnak 

meg, amelyek az érintett kereskedő által 

vagy nevében kerülnek meghatározásra és 

alkalmazásra, mint a kérdéses árukhoz és 

szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

előfeltételei. Ezek az általános feltételek 

tartalmazzák egyebek mellett az árakat, a 

telefonos előhívószámokon alapuló 

követelményeket, a fizetési feltételeket és a 

szállítási feltételeket. Ezek a kereskedő 

által vagy nevében többféle módon 

elérhetővé tehetők a nagyközönség 

számára, például a hirdetésekben, 

weboldalakon és a szerződéskötést 

megelőző vagy szerződéses 

dokumentumokban található információ 

formájában. A kereskedő és a vevő között 

közvetlenül megkötött, egyedileg 

megtárgyalt, eltérő értelmű szerződés 

hiányában e feltételek érvényesek. E 

rendelet alkalmazásában a kereskedő és a 

vevők között egyedileg megtárgyalt 

feltételek nem tekintendők általános 

hozzáférési feltételeknek. 

Indokolás 

Megkülönböztetésre kerülhet sor, amennyiben a tranzakció teljesítéséhez a kereskedők 

megkövetelik, hogy a vevőnek egy adott országkóddal rendelkező telefonszáma legyen. 
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Módosítás   14 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (11a) Az egyes tagállamokban 

alkalmazott eltérő árképzés nem 

tekinthető megkülönböztető gyakorlatnak. 

 

Módosítás  15 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(12) E rendelet alkalmazásában a 

vevőként eljáró fogyasztókat és 

vállalkozásokat egyaránt meg kell védeni 

az állampolgárságon, lakóhelyen vagy 

székhelyen alapuló megkülönböztetéstől. E 

védelem azonban nem terjesztendő ki 

azokra a vevőkre, akik valamely árut vagy 

szolgáltatást viszonteladás céljából 

vásárolnak meg, mivel ez hatással lenne a 

vállalkozások által vállalatközi 

viszonylatban széles körben használt 

forgalmazási rendszerekre (például a 

kizárólagos és szelektív forgalmazásra), 

amely általában lehetővé teszi a gyártók 

számára, hogy – a versenyszabályoknak 

való megfelelés mellett – kiválasszák 

kiskereskedőiket. 

(12) E rendelet alkalmazásában a 

vevőként eljáró fogyasztókat és 

vállalkozásokat egyaránt meg kell védeni 

az állampolgárságon, lakóhelyen vagy 

székhelyen alapuló megkülönböztetéstől. E 

védelem azonban nem terjesztendő ki 

azokra a vevőkre, akik valamely árut vagy 

szolgáltatást viszonteladás, kereskedelmi 

bérbeadás vagy a megvásárolt áru 

átalakítása vagy feldolgozása céljából 

vásárolnak meg, mivel ez hatással lenne a 

vállalkozások által vállalatközi 

viszonylatban széles körben használt 

forgalmazási rendszerekre (például a 

kizárólagos és szelektív forgalmazásra), 

amely általában lehetővé teszi a gyártók 

számára, hogy – a versenyszabályoknak 

való megfelelés mellett – kiválasszák 

kiskereskedőiket. A valamely terméket 

vagy szolgáltatást végfelhasználás céljából 

megvásároló fogyasztókat csak az 

állampolgárságon, lakóhelyen vagy 

székhelyen alapuló megkülönböztetéstől 

kell védeni. 

 

Módosítás  16 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(14) Annak érdekében, hogy a vevők 

jobban hozzáférhessenek a belső piacon az 

áruk értékesítésére és a szolgáltatások 

nyújtására vonatkozó információkhoz, 

valamint az átláthatóság (többek között az 

árakkal kapcsolatos átláthatóság) növelése 

érdekében a kereskedők sem technológiai 

eszközökkel, sem más módon nem 

akadályozhatják meg, hogy a vevők 

állampolgárságuktól, lakóhelyüktől vagy 

székhelyüktől függetlenül, teljeskörűen és 

azonos feltételekkel hozzáférjenek az 

online interfészekhez. E technológiai 

eszközök különösen azokat a 

technológiákat foglalják magukban, 

amelyek alkalmazásával megállapítható a 

vevő fizikai helyzete, beleértve ennek az 

IP-cím, a valamely globális navigációs 

műholdrendszerből nyert koordináták vagy 

a fizetési művelethez kapcsolódó adatok 

alapján történő meghatározását. Azonban 

az online interfészekhez való hozzáférés 

kapcsán megvalósuló megkülönböztetés 

tilalma nem értelmezendő úgy, hogy 

kötelezi a kereskedőt arra, hogy a vevőkkel 

folytatott kereskedelmi műveletekben 

vegyen részt. 

(14) Annak érdekében, hogy a vevők 

jobban hozzáférhessenek a belső piacon az 

áruk értékesítésére és a szolgáltatások 

nyújtására vonatkozó információkhoz, 

valamint az átláthatóság (többek között – 

de nem kizárólagosan – az árakkal 

kapcsolatos átláthatóság) növelése 

érdekében a kereskedők vagy a nevükben 

eljáró bármely más felek, beleértve a 

hozzáférést lehetővé tévő közvetítőket és 

online felületeket szolgáltatókat sem 

technológiai eszközökkel, sem más módon 

nem akadályozhatják meg, hogy a vevők 

állampolgárságuktól, lakóhelyüktől vagy 

székhelyüktől függetlenül, teljeskörűen és 

azonos feltételekkel hozzáférjenek az 

online interfészekhez. E technológiai 

eszközök különösen azokat a 

technológiákat foglalják magukban – de 

nem kizárólagosan –, amelyek 

alkalmazásával megállapítható a vevő 

fizikai helyzete, beleértve ennek az IP-cím, 

a böngészési előzmények és/vagy minták, 

a GSM-nyomkövetés vagy -

helymeghatározás, valamely globális 

navigációs műholdrendszerből nyert 

koordináták vagy a fizetési művelethez 

kapcsolódó adatok alapján történő 

meghatározását. Azonban az online 

interfészekhez való hozzáférés kapcsán 

megvalósuló megkülönböztetés tilalma 

nem értelmezendő úgy, hogy kötelezi a 

kereskedőt arra, hogy a vevőkkel folytatott 

kereskedelmi műveletekben vegyen részt. 

 

Módosítás  17 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (14a) Bizonyos esetekben, az uniós 

jogszabályoknak való megfelelés vagy a 

tagállami jogszabályoknak az uniós jog 
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szerinti megfelelésének biztosítása 

érdekében szükséges lehet a hozzáférés 

letiltása, korlátozása vagy a vevő 

beleegyezése nélkül az online interfész 

másik verziójára történő átirányítás, a 

vevő állampolgárságával, lakóhelyével 

vagy székhelyével kapcsolatos okok miatt,. 

E jogszabályok korlátozhatják a vevők 

bizonyos árukhoz vagy szolgáltatásokhoz 

való hozzáférését, például azzal, hogy 

bizonyos tagállamokban tiltják egy adott 

tartalom megjelenítését. Amennyiben 

ilyen okok miatt szükséges, a kereskedők 

nem akadályozhatók abban, hogy ezeknek 

az előírásoknak megfeleljenek, és így 

engedélyezni kell számukra bizonyos 

vevők vagy bizonyos területeken 

tartózkodó vevők valamely online 

interfészhez való hozzáférésének letiltását 

vagy korlátozását, vagy az átirányítást. 

Amennyiben a kereskedő uniós jogszabály 

vagy az uniós jognak megfelelő tagállami 

jogszabályok jogi követelményei 

betartásának biztosítása érdekében 

blokkolja vagy korlátozza a hozzáférést 

valamely online interfészhez, a 

kereskedőnek egyértelmű indokolást kell 

nyújtania.  

 

Módosítás   18 

Rendeletre irányuló javaslat 

16 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(16) Bizonyos esetekben, az uniós 

jogszabályoknak való megfelelés vagy a 

tagállami jogszabályoknak az uniós jog 

szerinti megfelelésének biztosítása 

érdekében szükséges lehet a hozzáférés 

letiltása, korlátozása vagy a vevő 

beleegyezése nélkül az online interfész 

másik verziójára történő átirányítás, a vevő 

állampolgárságával, lakóhelyével vagy 

székhelyével kapcsolatos okok miatt. E 

jogszabályok korlátozhatják a vevők 

bizonyos árukhoz vagy szolgáltatásokhoz 

(16) Bizonyos esetekben, az uniós 

jogszabályoknak való megfelelés vagy a 

tagállami jogszabályoknak az uniós jog 

szerinti megfelelésének biztosítása 

érdekében szükséges lehet a hozzáférés 

letiltása, korlátozása vagy a vevő 

beleegyezése nélkül az online interfész 

másik verziójára történő átirányítás, a vevő 

állampolgárságával, lakóhelyével vagy 

székhelyével kapcsolatos okok miatt. E 

jogszabályok korlátozhatják a vevők 

bizonyos árukhoz vagy szolgáltatásokhoz 
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való hozzáférését, például azzal, hogy 

bizonyos tagállamokban tiltják egy adott 

tartalom megjelenítését. Amennyiben ilyen 

okok miatt szükséges, a kereskedők nem 

akadályozhatók abban, hogy ezeknek az 

előírásoknak megfeleljenek, és így 

engedélyezni kell számukra bizonyos 

vevők vagy bizonyos területeken 

tartózkodó vevők valamely online 

interfészhez való hozzáférésének letiltását 

vagy korlátozását, vagy az átirányítást. 

való hozzáférését, például azzal, hogy 

bizonyos tagállamokban tiltják egy adott 

tartalom megjelenítését. Amennyiben ilyen 

okok miatt szükséges, a kereskedők nem 

akadályozhatók abban, hogy ezeknek az 

előírásoknak megfeleljenek, és így 

engedélyezni kell számukra bizonyos 

vevők vagy bizonyos területeken 

tartózkodó vevők valamely online 

interfészhez való hozzáférésének letiltását 

vagy korlátozását, vagy az átirányítást. 

Ezen túlmenően e rendelet alkalmazása 

nem akadályozhatja meg azt, hogy a 

tagállamok alkalmazzák a 

sajtószabadsággal és a 

véleménynyilvánítás szabadságával 

kapcsolatos alapszabályaikat és 

alapelveiket. 

 

Módosítás  19 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(17) Számos konkrét helyzetben az 

általános hozzáférési feltételeinek 

alkalmazása terén a vevőkkel szemben 

alkalmazott bánásmódban objektív módon 

nem indokolható semmilyen különbség, 

ideértve az áruk értékesítésének vagy a 

szolgáltatások nyújtásának egyértelmű 

elutasítását a vevő állampolgársága, 

lakóhelye vagy székhelye alapján. Ezekben 

a helyzetekben minden ilyen jellegű 

megkülönböztetést tiltani kell, és így a 

vevőknek jogosultnak kell lenniük arra, 

hogy – az ebben a rendeletben 

megállapított különleges feltételek mellett 

– a helyi vevőkkel megegyező feltételek 

mellett bonyolíthassanak kereskedelmi 

műveleteket, továbbá hogy 

állampolgárságtól, lakóhelytől vagy 

székhelytől függetlenül teljeskörűen és 

azonos feltételekkel hozzáférjenek a 

különböző árukhoz és szolgáltatásokhoz. 

Tehát a kereskedőknek szükség esetén 

(17) Számos konkrét helyzetben az 

általános hozzáférési feltételeinek 

alkalmazása terén a vevőkkel szemben 

alkalmazott bánásmódban objektív módon 

nem indokolható semmilyen különbség, 

ideértve az áruk értékesítésének vagy a 

szolgáltatások nyújtásának egyértelmű 

elutasítását a vevő állampolgársága, 

lakóhelye vagy székhelye alapján. Ezekben 

a helyzetekben minden ilyen jellegű 

megkülönböztetést tiltani kell, és így a 

vevőknek jogosultnak kell lenniük arra, 

hogy – az ebben a rendeletben 

megállapított különleges feltételek mellett 

– a helyi vevőkkel megegyező feltételek 

mellett bonyolíthassanak kereskedelmi 

műveleteket, továbbá hogy teljeskörűen és 

azonos feltételekkel férjenek hozzá a 

különböző árukhoz és szolgáltatásokhoz 

állampolgárságtól, lakóhelytől vagy 

székhelytől vagy e szempontokkal 

összefüggő, a 2006/123/EK irányelv 20. 
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intézkedniük kell a megkülönböztetés e 

tilalmának való megfelelés érdekében, 

amennyiben az ilyen intézkedés hiányában 

az érintett vevőt kizárnák az ilyen 

teljeskörű és azonos feltételekkel történő 

hozzáférésből. Azonban az ezekben a 

helyzetekben alkalmazandó tilalom nem 

úgy értelmezendő, hogy a kereskedők nem 

irányíthatják tevékenységeiket célzott 

ajánlatokkal és eltérő feltételekkel 

különböző tagállamokra vagy bizonyos 

vevői csoportokra (ideértve 

országspecifikus online interfészek 

létrehozását is). 

cikke értelmében objektíven indokoltnak 

nem minősíthető bármely más közvetett 

körülménytől függetlenül. Tehát a 

kereskedőknek szükség esetén 

intézkedniük kell a megkülönböztetés e 

tilalmának való megfelelés érdekében, 

amennyiben az ilyen intézkedés hiányában 

az érintett vevőt kizárnák az ilyen teljes 

körű és azonos feltételekkel történő 

hozzáférésből. Azonban az ezekben a 

helyzetekben alkalmazandó tilalom nem 

úgy értelmezendő, hogy a kereskedők nem 

irányíthatják tevékenységeiket célzott 

ajánlatokkal és eltérő feltételekkel 

különböző tagállamokra vagy bizonyos 

vevői csoportokra (ideértve 

országspecifikus online interfészek 

létrehozását is). Amennyiben azonban a 

szolgáltatásokra vagy árukra objektív 

indokok alapján különböző feltételek 

alkalmazandók, ez nem jelenthet a 

2006/123/EK irányelv 20. cikkében és (95) 

preambulumbekezdésében meghatározott 

jogellenes megkülönböztetést. 

 

Módosítás   20 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (17a) Az 593/2008/EK rendelet (Róma I. 

rendelet) 6. cikke a fogyasztókkal kötött 

szerződéseket szabályozza. E cikk szerint a 

szerződés, amelyet a fogyasztó a 

kereskedővel kötött, a fogyasztó szokásos 

tartózkodási helye szerinti államban 

alkalmazandó jog hatálya alá esik, feltéve, 

hogy a kereskedő szakmai vagy 

kereskedelmi tevékenységei bármilyen 

módon ebbe az országba irányulnak. A 4. 

cikk (1) bekezdésének a)–c) pontjában 

meghatározott esetekben a szolgáltató 

nem irányítja tevékenységét a fogyasztó 

tagállamába. Ezekben az esetekben a 

Róma I. rendelet úgy rendelkezik, hogy a 

szerződés nem tartozik a fogyasztó állandó 
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tartózkodási helye szerinti tagállam 

jogszabályainak hatálya alá. Itt a 

választás szabadságának elve (a Róma I. 

rendelet 3. cikke) alkalmazandó. Ugyanez 

alkalmazandó a joghatóságra, amelyet az 

1215/2012/EU rendelet szabályoz. 

Módosítás   21 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(18) Az ilyen helyzetek sorában az első 

az, amikor a kereskedő áruk értékesítését 

végzi, és a kereskedő által vagy nevében 

nem történik ezen áruk határokon átnyúló 

szállítása a vevő lakóhelye szerinti 

tagállamba. Ebben a helyzetben a vevőnek 

lehetőséget kell biztosítani arra, hogy az 

árukat pontosan ugyanazon feltételek 

mellett – ideértve az árakat és az áruk 

kiszállításának feltételeit – vásárolhassa 

meg, mint a kereskedő tagállamában 

lakóhellyel rendelkező hasonló vevők. Ez 

jelentheti azt, hogy a külföldi vevőnek az 

adott tagállamban kell átvennie az árut, 

vagy valamely másik tagállamban, 

amelybe a kereskedő szállít. Ebben az 

esetben nincs szükség a vevő tagállamában 

a hozzáadottérték-adóval (héa) kapcsolatos 

nyilvántartásba történő felvételre, valamint 

az áru határokon átnyúló kiszállításának 

megszervezésére. 

(18) Az ilyen helyzetek sorában az első 

az, amikor a kereskedő áruk értékesítését 

végzi, és a kereskedő által vagy nevében 

nem történik ezen áruk határokon átnyúló 

szállítása a vevő lakóhelye szerinti 

tagállamba. Ebben a helyzetben – feltéve, 

hogy a kereskedő és a vevő között 

szerződés jött létre – a vevőnek lehetőséget 

kell biztosítani arra, hogy az árukat 

pontosan ugyanazon feltételek mellett – 

ideértve az árakat és az áruk kiszállításának 

feltételeit – vásárolhassa meg, mint a 

kereskedő tagállamában lakóhellyel 

rendelkező hasonló vevők. Ez jelentheti 

azt, hogy a külföldi vevőnek az adott 

tagállamban kell átvennie az árut, vagy 

valamely másik tagállamban, amelybe a 

kereskedő szállít. Ebben az esetben nincs 

szükség a vevő tagállamában a 

hozzáadottérték-adóval (héa) kapcsolatos 

nyilvántartásba történő felvételre, valamint 

az áru határokon átnyúló kiszállításának 

megszervezésére. A kereskedő nem 

kötelezhető arra, hogy kiszállítsa az árut. 

 

Módosítás  22 

Rendeletre irányuló javaslat 

19 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(19) A második helyzetben a kereskedő 

az olyan szolgáltatásoktól eltérő, 

(19) A második helyzetben a kereskedő 

az olyan szolgáltatásoktól eltérő, 
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elektronikus úton nyújtott szolgáltatásokat 

biztosít, amelyek fő jellemzője a szerzői 

jogi védelem alá tartozó művekhez vagy 

egyéb védelett tartalmakhoz való 

hozzáférés, valamint ezek használatának 

biztosítása (ilyen például felhőalapú 

szolgáltatás, adattárolási szolgáltatás, 

weboldaltárhely-szolgáltatás vagy 

tűzfalszolgáltatás). Ebben az esetben nincs 

szükség fizikai szállításra, mivel a 

szolgáltatásnyújtás elektronikus úton 

történik. A 282/2011/EU tanácsi 

végrehajtási rendeletben26 előírt, a szűkített 

egyablakos héaügyintézésre (MOSS) 

vonatkozó szabályok értelmében a 

kereskedő egyszerűsített módon vallhatja 

be és fizetheti meg a héát. 

elektronikus úton nyújtott szolgáltatásokat 

biztosít, amelyek fő jellemzője a szerzői 

jogi védelem alá tartozó művekhez vagy 

egyéb védelett tartalmakhoz való 

hozzáférés, valamint ezek használatának 

biztosítása (ilyen például felhőalapú 

szolgáltatás, adattárolási szolgáltatás, 

weboldaltárhely-szolgáltatás vagy 

tűzfalszolgáltatás). Ebben az esetben nincs 

szükség fizikai szállításra, mivel a 

szolgáltatásnyújtás elektronikus úton 

történik. A 282/2011/EU tanácsi 

végrehajtási rendeletben26 előírt, a szűkített 

egyablakos héaügyintézésre (MOSS) 

vonatkozó szabályok értelmében a 

kereskedő egyszerűsített módon vallhatja 

be és fizetheti meg a héát. A fogyasztás 

helyén alkalmazandó jogszabályok 

alapján a különböző héa-kulcsok 

alkalmazásának eredményeképpen a 

végső árban esetlegesen előforduló 

eltérések nem idézhetik elő különböző 

hozzáférési feltételek alkalmazását. 

__________________ __________________ 

26Tanács 2011. március 15-i 282/2011/EU 

végrehajtási rendelete a közös 

hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 

2006/112/EK irányelv végrehajtási 

intézkedéseinek megállapításáról (HL L 

77., 2011.3.23., 1.o.). 

26Tanács 2011. március 15-i 282/2011/EU 

végrehajtási rendelete a közös 

hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 

2006/112/EK irányelv végrehajtási 

intézkedéseinek megállapításáról (HL L 

77., 2011.3.23., 1.o.). 

Módosítás  23 

Rendeletre irányuló javaslat 

21 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (21a) Az ezekben a helyzetekben 

alkalmazandó megkülönböztetési tilalom 

nem értelmezendő a kereskedők azon 

jogának korlátozásaként, hogy üzleti 

stratégiájukat úgy fejlesszék ki, hogy 

tevékenységeiket célzott ajánlatokkal és 

eltérő feltételekkel különböző 

tagállamokra vagy bizonyos vevői 

csoportokra (ideértve országspecifikus 

online interfészek létrehozását is) 
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irányítják. Ha azonban egy külföldi vevő 

egy adott feltételrendszerrel összhangban 

ilyen online interfészekhez és különleges 

ajánlatokhoz kíván hozzáférni, akkor a 

nemzeti ügyletekével azonos szerződéses 

jogokat kell élveznie, és azokkal azonos 

kötelezettségekkel kell rendelkeznie. Az 

uniós jognak és az uniós jog alapján 

elfogadott, alkalmazandó nemzeti jognak 

megfelelően a vevő által elfogadott 

feltételekből eredő értékesítés utáni 

szolgáltatások nyújtására vonatkozó 

területi korlátozások e rendelet 

értelmében megengedhetőek. E rendelet 

betartása nem róhat semmilyen 

kötelezettséget a kereskedőkre az áruk 

határokon átnyúló szállítására, sem pedig 

a vevő lakóhelye vagy székhelye szerinti 

országból történő visszavételére. 

 

Módosítás   24 

Rendeletre irányuló javaslat 

22 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(22) A 2006/112/EK tanácsi irányelv27 

XII. címének I. fejezetében előírt különös 

szabályozás hatálya alá tartozó 

kereskedőknek nem kell héát fizetniük. Az 

ilyen kereskedők elektronikus úton nyújtott 

szolgáltatások biztosításakor csak abban az 

esetben lehetne megtiltani, hogy a vevő 

állampolgárságával, lakóhelyével vagy 

székhelyével kapcsolatos okok alapján 

eltérő általános hozzáférési feltételeket 

alkalmazzanak, ha felvetetik cégüket a 

másik tagállam héanyilvántartásába, ami 

többletköltségekkel járna, illetve az érintett 

vállalkozások méretét és jellegét 

figyelembe véve aránytalan terheket róhat 

a kereskedőkre. Ezért az említett rendszer 

alkalmazási idejére ezeket a kereskedőket 

mentesíteni kell a e tilalom alól. 

(22) A 2006/112/EK tanácsi irányelv27 

XII. címének I. fejezetében előírt különös 

szabályozás hatálya alá tartozó 

kereskedőknek nem kell héát fizetniük a 

letelepedésük szerinti tagállamban. Az 

ilyen kereskedők elektronikus úton nyújtott 

szolgáltatások biztosításakor csak abban az 

esetben lehetne megtiltani, hogy a vevő 

állampolgárságával, lakóhelyével vagy 

székhelyével kapcsolatos okok alapján 

eltérő általános hozzáférési feltételeket 

alkalmazzanak, ha felvetetik cégüket a 

másik tagállam héanyilvántartásába, ami 

többletköltségekkel járna, illetve az érintett 

vállalkozások méretét és jellegét 

figyelembe véve aránytalan terheket róhat 

a kereskedőkre. Ezért az említett rendszer 

alkalmazási idejére ezeket a kereskedőket 

mentesíteni kell a e tilalom alól. 

_________________ _________________ 
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27Tanács 2006. november 28-i 

2006/112/EC irányelve a közös 

hozzáadottértékadó-rendszerről (HL L 

347., 2006.12.11. 1–118. o.) 

27Tanács 2006. november 28-i 

2006/112/EC irányelve a közös 

hozzáadottértékadó-rendszerről (HL L 

347., 2006.12.11. 1–118. o.). 

 

Módosítás  25 

Rendeletre irányuló javaslat 

24 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(24) Az uniós jog értelmében a 

kereskedők elvben szabadon dönthetnek 

arról, hogy milyen fizetési módokat 

kívánnak elfogadni, beleértve a 

fizetésieszköz-márkákat is. Azonban 

miután e választás – a pénzforgalmi 

szolgáltatásokra vonatkozó hatályos jogi 

keret tekintetbe vétele mellett – megtörtént, 

a kereskedő részéről nem indokolt az 

Unión belül a vevők megkülönböztetése 

bizonyos kereskedelmi műveletek 

elutasításával vagy azáltal, hogy a 

kereskedő a vevő állampolgárságával, 

lakóhelyével vagy székhelyével 

kapcsolatos okok miatt más formában 

alkalmaz bizonyos eltérő fizetési 

feltételeket. Ebben a sajátos 

összefüggésben kifejezetten tiltani kell az 

Unión belül a fizetési számla helye, a 

pénzforgalmi szolgáltató székhelye vagy a 

fizetési eszköz kibocsátásának helye 

szerinti indokolatlan egyenlőtlen 

bánásmódot. Emlékeztetni kell továbbá 

arra, hogy a 260/2012/EU rendelet jelenleg 

is tiltja a kedvezményezettek számára – 

ideértve a kereskedőket is – annak 

megkövetelését, hogy az euróban történő 

fizetés elfogadásához a bankszámlának egy 

bizonyos tagállamban kell léteznie. 

(24) Az uniós jog értelmében a 

kereskedők elvben szabadon dönthetnek 

arról, hogy milyen fizetési módokat 

kívánnak elfogadni. A 2015/751/EU 

európai parlamenti és tanácsi 

rendeletnek1a és a 2007/64/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelvnek1b 

megfelelően a bizonyos fizetésieszköz-

márkájú és kategóriájú kártyaalapú 

fizetési eszközöket elfogadó kereskedők 

nem kötelesek az azonos kategóriájú, de 

eltérő márkájú, vagy az azonos márkájú, 

de eltérő kategóriájú kártyaalapú fizetési 

eszközöket elfogadni. Azonban miután e 

választás – a pénzforgalmi szolgáltatásokra 

vonatkozó hatályos jogi keret tekintetbe 

vétele mellett – megtörtént, a kereskedő 

részéről nem indokolt az Unión belül a 

vevők megkülönböztetése bizonyos 

kereskedelmi műveletek elutasításával 

vagy azáltal, hogy a kereskedő a vevő 

állampolgárságával, lakóhelyével vagy 

székhelyével kapcsolatos okok miatt más 

formában alkalmaz bizonyos eltérő fizetési 

feltételeket. Ebben a sajátos 

összefüggésben kifejezetten tiltani kell az 

Unión belül a fizetési számla helye, a 

pénzforgalmi szolgáltató székhelye vagy a 

fizetési eszköz kibocsátásának helye 

szerinti indokolatlan egyenlőtlen 

bánásmódot. Az Európai Bizottságnak fel 

kell mérnie az európai fizetési 

szolgáltatások használatát elősegítő 

kezdeményezések alkalmazását. A 

Bizottságnak értékelnie kell továbbá, hogy 

kidolgozza-e a vállalkozások és a 
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fogyasztók védelmét lehetővé tévő – a 

szerződési szabadság elvét betartó – jogi 

keretet azon esetekre, amikor az ügyletek 

során alternatív fizetési módokat – többek 

között virtuális fizetőeszközök –, egyéb 

blockchain típusú ügyleteket és e-

pénztárcákat használnak. Az e-

kereskedelmi ügyletek révén létrehozott 

személyes adatokat uniós 

adatközpontokban kell tárolni, a 

pénzforgalmi vállalat bejegyzett 

székhelyétől függetlenül, kivéve, ha az 

ilyen adatok harmadik országnak való 

továbbítása az (EU) 2016/679 rendelettel 

összhangban történik és megfelelő 

védelmi szinteket biztosít mind a 

fogyasztók, mind a vállalkozások részére. 
Emlékeztetni kell továbbá arra, hogy a 

260/2012/EU rendelet jelenleg is tiltja a 

kedvezményezettek számára – ideértve a 

kereskedőket is – annak megkövetelését, 

hogy az euróban történő fizetés 

elfogadásához a bankszámlának egy 

bizonyos tagállamban kell léteznie. A 

kereskedőknek továbbra is lehetővé kell 

tenni, hogy díjat számítsanak fel egy adott 

fizetési eszköz használatáért. E jog 

azonban az (EU) 2015/2366 irányelv1c 62. 

cikkével bevezetett korlátozások hatálya 

alá esik, amely szerint többek között ezek 

a kiegészítő díjak nem lehetnek 

magasabbak a kereskedő számára 

felmerült tényleges költségeknél. 

 __________________ 

 1a Az Európai Parlament és a Tanács 

(EU) 2015/751 rendelete (2015. április 

29.) a kártyaalapú fizetési műveletek 

bankközi jutalékairól (HL L 123., 

2015.5.19., 1. o.). 

 1b Az Európai Parlament és a Tanács 

2007/64/EK irányelve (2007. november 

13.) a belső piaci pénzforgalmi 

szolgáltatásokról és a 97/7/EK, a 

2002/65/EK, a 2005/60/EK és a 

2006/48/EK irányelv módosításáról és a 

97/5/EK irányelv hatályon kívül 

helyezéséről (HL L 319., 2007.12.5., 1. o.). 
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 1c Az Európai Parlament és a Tanács 

(EU) 2015/2366 irányelve (2015. 

november 25.) a belső piaci pénzforgalmi 

szolgáltatásokról és a 2002/65/EK, a 

2009/110/EK és a 2013/36/EU irányelv és 

a 1093/2010/EU rendelet módosításáról, 

valamint a 2007/64/EK irányelv hatályon 

kívül helyezéséről (HL L 337., 

2015.12.23., 35. o.). 

 

Módosítás  26 

Rendeletre irányuló javaslat 

24 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (24a) Valamely kormány, központi bank 

vagy más szabályozó szerv által valamely 

tagállam gazdaságába beáramló vagy 

onnan kiáramló tőke korlátozására, 

például tőkekorlátozásra tett bármely 

intézkedése esetén ez a rendelet továbbra 

is alkalmazandó az uniós jognak és az 

uniós jog alapján alkalmazandó nemzeti 

jognak és a vonatkozó korlátozásoknak 

megfelelően. Következésképpen tiltani kell 

az Unión belül a vevő állampolgársága, 

lakóhelye vagy székhelye, vagy a fizetési 

számla helye, a pénzforgalmi szolgáltató 

székhelye, vagy a fizetési eszköz 

kibocsátási helye szerinti közvetlen vagy 

közvetett megkülönböztetést. 

 

Módosítás  27 

Rendeletre irányuló javaslat 

25 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (25a) Az e-kereskedelem és az online 

ügyletek során generált adatoknak meg 

kell felelniük az adatforgalomra és az 

adatok helyére, az adatok megőrzésére, az 

adatvédelemre és az adatok elemzésére 

vonatkozó jogszabályi keretnek, biztosítva 
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az uniós jog teljes mértékű betartását. A 

hálózati és információs rendszereknek az 

(EU) 2016/1148 európai parlamenti és 

tanácsi irányelv1a vonatkozó 

rendelkezéseivel összhangban kell 

működniük, biztosítva a hálózatok és az 

információs rendszerek maximális 

biztonságát. 

 _____________________ 

 1a Az Európai Parlament és a Tanács 

(EU) 2016/1148 irányelve (2016. július 6.) 

a hálózati és információs rendszerek 

biztonságának az egész Unióban 

egységesen magas szintjét biztosító 

intézkedésekről (HL L 194., 2016.7.19., 1. 

o.). 

 

Módosítás  28 

Rendeletre irányuló javaslat 

28 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(28) A vevőknek segítséget kell kapniuk 

az illetékes hatóságoktól, amelyek a vevők 

és kereskedők között az e rendelet 

alkalmazásából eredő konfliktusok 

rendezését segítik, többek között az 

egységes panasztételi formanyomtatvány 

révén. 

(28) A módosítás a magyar nyelvű 

változatot nem érinti. 

 

Módosítás  29 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) E rendelet célja a belső piac 

megfelelő működésének biztosítása a 

közvetlenül vagy közvetve a vevők 

állampolgársága, lakóhelye vagy székhelye 

alapján történő megkülönböztetés 

megakadályozása révén. 

(1) E rendelet célja a belső piac 

megfelelő működésének biztosítása a 

közvetlenül vagy közvetve a vevők 

állampolgársága, lakóhelye vagy székhelye 

alapján történő megkülönböztetés 

megakadályozása révén, és többek között 

azon helyzetek meghatározásával, 
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amelyekben a 2006/123/EK irányelv 20. 

cikkének (2) bekezdésében foglaltak 

szerint az eltérő bánásmód semmilyen 

körülmények között sem indokolható, 

kivéve azokat az esetket, amikor a 

2006/123/EK irányelv ugyanezen cikkével 

összhangban, objektív okokból különböző 

feltételek alkalmazhatók szolgáltatásokra 

vagy árukra. 

 

Módosítás   30 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) E rendelet nem korlátozhatja a 

vállalkozási szabadságot, valamint az 

Európai Unió Alapjogi Chartájának 16. 

cikkében foglalt szerződési szabadságot. 

 

Módosítás   31 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 5 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) E rendelkezés nem érinti a polgári 

ügyekben folytatott igazságügyi 

együttműködésre vonatkozó uniós 

jogszabályokat. Az e rendeletnek való 

megfelelés nem jelenti azt, hogy a 

kereskedő olyan tagállamra irányítja 

tevékenységét, amely tagállamban a vevő 

az 593/2008/EK rendelet 6. cikke (1) 

bekezdése b) pontjának értelmében és az 

1215/2012/EU rendelet 17. cikke (1) 

bekezdése c) pontjának értelmében vett 

szokásos tartózkodási hellyel vagy 

lakóhellyel rendelkezik. 

(5) E rendelkezés nem érinti a polgári 

ügyekben folytatott igazságügyi 

együttműködésre vonatkozó uniós 

jogszabályokat. Az e rendeletnek való 

megfelelés nem jelenti azt, hogy a 

kereskedő olyan tagállamra irányítja 

tevékenységét, amely tagállamban a vevő 

az 593/2008/EK rendelet 6. cikke (1) 

bekezdése b) pontjának értelmében és az 

1215/2012/EU rendelet 17. cikke (1) 

bekezdése c) pontjának értelmében vett 

szokásos tartózkodási hellyel vagy 

lakóhellyel rendelkezik. Különösen abban 

az esetben, amikor egy kereskedő e 

rendeletnek megfelelően biztosítja a vevők 

hozzáférését online interfészeikhez a vevő 

állampolgárságától, lakóhelyétől vagy 

székhelyétől függetlenül, nem alkalmaz 
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eltérő általános feltételeket a 

hozzáféréshez áruk értékesítése vagy 

szolgáltatások nyújtása során a 

rendeletben meghatározott esetekben, 

vagy amennyiben a kereskedő 

megkülönböztetés nélkül elfogad más 

tagállamban kibocsátott fizetési 

eszközöket, nem tekinthető úgy, hogy a 

kereskedő tevékenysége a fogyasztó 

szokásos tartózkodási helye vagy 

lakóhelye szerinti tagállamra irányul, 

kivéve ha további körülmények fennállása 

állapítható meg, amelyek arra utalnak, 

hogy az a kereskedő általános szándéka, 

hogy tevékenységét egy ilyen tagállamra 

irányítsa. 

 

Módosítás  32 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

E rendelet alkalmazásában a 282/2011/EU 

végrehajtási rendelet 7. cikkében, az (EU) 

2015/751 európai parlamenti és tanácsi 

rendelet 2. cikkének (10), (20) és (30) 

bekezdésében, valamint az (EU) 

2015/2366/EU irányelv 4. cikkének (8), 

(9), (11), (12), (14), (23), (24) és (30) 

bekezdésében foglalt meghatározásokat 

kell alkalmazni. 

E rendelet alkalmazásában a 282/2011/EU 

végrehajtási rendelet 7. cikkében foglalt 

„elektronikus úton nyújtott 

szolgáltatások” meghatározást, az (EU) 

2015/751 rendelet 2. cikkének (10), (20) és 

(30), (33), (34) és (35) bekezdésében 

foglalt „bankközi jutalék”, „kártyaalapú 

fizetési eszköz”, „fizetésieszköz-márka”, 

„terhelési kártya”, „hitelkártya” és „előre 

fizetett kártya” meghatározást, valamint az 

(EU) 2015/2366/EU irányelv 4. cikkének 

(5), (8), (11), (12), (14), (23), (24) és (30) 

bekezdésében foglalt „fizetési művelet”, 

„fizető”, „pénzforgalmi szolgáltató”, 

„fizetési számla”, „fizetési eszköz”, 

„közvetlen terhelés”, „átutalás” és 

„szigorú ügyfél-azonosítás” 

meghatározást kell alkalmazni. 

__________________  

32 Az Európai Parlament és a Tanács 

(EU) 2015/751 rendelete (2015. április 

29.) a kártyaalapú fizetési műveletek 

bankközi jutalékairól (HL L 123., 
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2015.5.19., 1. o.). 

 

Módosítás  33 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Ezenkívül a következő 

fogalommeghatározásokat is alkalmazni 

kell: 

E rendelet alkalmazásában ezenkívül a 

következő fogalommeghatározásokat is 

alkalmazni kell: 

 

Módosítás  34 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 2 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) „vevő”: az a fogyasztó vagy 

vállalkozás, aki vagy amely valamely 

tagállam állampolgára vagy valamely 

tagállamban lakóhellyel vagy székhellyel 

rendelkezik, és az Unión belül a 

viszonteladástól eltérő célból szándékozik 

árut vásárolni vagy szolgáltatást igénybe 

venni, illetve vásárol árut vagy vesz 

igénybe szolgáltatást; 

c) „vevő”: az a fogyasztó vagy 

vállalkozás, aki vagy amely valamely 

tagállam állampolgára vagy valamely 

tagállamban lakóhellyel vagy székhellyel 

rendelkezik, és az Unión belül a 

viszonteladástól, bérléstől, átalakítástól 

vagy kereskedelmi mértékű feldolgozástól 
eltérő célból szándékozik árut vásárolni 

vagy szolgáltatást igénybe venni, illetve 

vásárol árut vagy vesz igénybe 

szolgáltatást; Ez a rendelet kizárólag az 

adott fogyasztó vagy vállalkozás által 

történő végfelhasználás szándékát fedi le. 

 

Módosítás   35 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 2 bekezdés – d pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) „általános hozzáférési feltételek”: 

valamennyi feltétel és egyéb információ – 

ideértve az értékesítési árakat –, amelyek 

szabályozzák a vevők hozzáférését a 

kereskedő által értékesítésre kínált árukhoz 

d) „általános hozzáférési feltételek”: 

valamennyi feltétel és egyéb információ – 

ideértve az értékesítési árakat – és a 

telefonos előhívószámon alapuló 

követelmények, amelyek szabályozzák a 



 

PE592.238v03-00 30/40 AD\1117213HU.docx 

HU 

és szolgáltatásokhoz, és amelyek 

meghatározása, alkalmazása és a 

nagyközönség számára elérhetővé tétele az 

érintett kereskedő által vagy nevében 

történik, és amelyek a kereskedő és a vevő 

között egyedileg megtárgyalt szerződés 

hiányában érvényesek; 

vevők hozzáférését a kereskedő által 

értékesítésre kínált árukhoz és 

szolgáltatásokhoz, és amelyek 

meghatározása, alkalmazása és a 

nagyközönség számára elérhetővé tétele az 

érintett kereskedő által vagy nevében 

történik, és amelyek a kereskedő és a vevő 

között egyedileg megtárgyalt szerződés 

hiányában érvényesek; 

Indokolás 

Megkülönböztetésre kerülhet sor, amennyiben az ügylet teljesítéséhez a kereskedők 

megkövetelik, hogy a vevőnek egy adott országkóddal rendelkező telefonszáma legyen. 

 

Módosítás   36 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 2 bekezdés – f pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

f) „online interfész”: bármely, a 

kereskedő által vagy nevében üzemeltetett 

szoftver (ideértve a weboldalakat és az 

alkalmazásokat is), amely arra szolgál, 

hogy a vevőknek hozzáférést biztosítson a 

kereskedő áruihoz vagy szolgáltatásaihoz, 

annak érdekében, hogy ezen áruk és 

szolgáltatások vonatkozásában 

kereskedelmi műveletet bonyolítsanak le; 

f) „online interfész”: bármely, a 

kereskedő által vagy nevében üzemeltetett 

szoftver (ideértve a honlapokat, vagy azok 

bármely részét és az alkalmazásokat is), 

amely arra szolgál, hogy a vevőknek 

hozzáférést biztosítson a kereskedő áruihoz 

vagy szolgáltatásaihoz, annak érdekében, 

hogy ezen áruk és szolgáltatások 

vonatkozásában kereskedelmi műveletet 

bonyolítsanak le; 

 

Módosítás  37 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A kereskedők a vevő állampolgárságával, 

lakóhelyével vagy székhelyével 

kapcsolatos okokból nem irányíthatják át a 

vevőt online interfészük olyan verziójára, 

amely – elrendezése, nyelvhasználata vagy 

egyéb jellemzői miatt – az adott 

állampolgársággal, lakóhellyel vagy 

A kereskedők a vevő állampolgárságával, 

lakóhelyével vagy székhelyével 

kapcsolatos okokból nem irányíthatják át a 

vevőt online interfészük olyan verziójára, 

amely – elrendezése, nyelvhasználata vagy 

egyéb jellemzői miatt – az adott 

állampolgársággal, lakóhellyel vagy 
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székhellyel rendelkező vevő szempontjából 

specifikusan eltér attól az online 

interfésztől, amelyhez a vevő eredetileg 

hozzáférni szándékozott, kivéve, ha a vevő 

az átirányítás előtt kifejezett hozzájárulását 

adja. 

székhellyel rendelkező vevő szempontjából 

specifikusan eltér attól az online 

interfésztől, amelyhez a vevő először 

hozzáférni szándékozott, kivéve, ha a vevő 

az átirányítás előtt kifejezett hozzájárulását 

adja. 

 

Módosítás  38 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Amennyiben az átirányítás a vevő 

kifejezett hozzájárulásával megtörténik, az 

online interfész eredeti verziójának 

továbbra is könnyen hozzáférhetőnek kell 

lennie a vevő számára. 

Amennyiben az átirányítás a vevő 

kifejezett hozzájárulásával megtörténik, az 

online interfész azon verziójának, 

amelyhez a vevő kezdetben hozzá kívánt 

férni, továbbra is könnyen hozzáférhetőnek 

kell lennie a vevő számára. 

 

Módosítás  39 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az (1) és (2) bekezdésben előírt 

tilalmak nem alkalmazandó abban az 

esetben, ha a hozzáférés letiltása, 

korlátozása vagy az átirányítás bizonyos 

vevők vagy bizonyos területeken 

tartózkodó vevők esetében valamely, az 

uniós jogszabályokban foglalt 

követelménynek vagy valamely, a 

tagállami jogszabályokban foglalt, az uniós 

joggal összhangban lévő követelménynek 

való megfelelés biztosítása miatt 

szükséges. 

(3) Az (1) és (2) bekezdésben előírt 

tilalmak nem alkalmazandók abban az 

esetben, ha az online interfész letiltása, a 

hozzáférés korlátozása vagy az átirányítás 

bizonyos vevők vagy bizonyos területeken 

tartózkodó vevők esetében valamely, az 

uniós jogszabályokban foglalt 

követelménynek vagy valamely, a 

tagállami jogszabályokban foglalt, az uniós 

joggal összhangban lévő követelménynek 

való megfelelés biztosítása miatt 

szükséges. 

 

Módosítás  40 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 4 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Amennyiben a kereskedő a 4. 

cikkben foglaltaknak való megfelelés 

érdekében tiltja le vagy korlátozza a vevők 

hozzáférését valamely online interfészhez 

vagy irányítja át a vevőket az online 

interfész másik verziójára, a kereskedőnek 

egyértelmű indoklást kell adnia. Ennek az 

indoklásnak a nyelve megegyezik annak 

az online interfésznek a nyelvével, 

amelyhez a vevő eredetileg hozzáférni 

szándékozott. 

(4) Amennyiben a kereskedő a (3) 

bekezdésben foglaltaknak való megfelelés 

érdekében tiltja le vagy korlátozza a vevők 

hozzáférését valamely online interfészhez 

vagy irányítja át a vevőket az online 

interfész másik verziójára, a kereskedőnek 

egyértelmű magyarázatot kell adnia az 

érintett vevők részére. Ennek a 

magyarázatnak a nyelve megegyezik 

annak az online interfésznek a nyelvével, 

amelyhez a vevő először hozzáférni 

szándékozott. 

 

Módosítás  41 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A kereskedők az áruikhoz vagy 

szolgáltatásaikhoz való hozzáférés 

vonatkozásában nem alkalmazhatnak eltérő 

általános feltételeket a vevő 

állampolgárságával, lakóhelyével vagy 

székhelyével kapcsolatos okokból a 

következő helyzetekben: 

(1) A kereskedők az áruikhoz vagy 

szolgáltatásaikhoz való hozzáférés 

vonatkozásában nem alkalmazhatnak eltérő 

általános feltételeket a vevő 

állampolgárságával, lakóhelyével vagy 

székhelyével kapcsolatos okokból azokban 

a helyzetekben, amelyekben a vevő: 

 

Módosítás  42 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) amennyiben a kereskedő áruk 

értékesítését végzi, és a kereskedő által 

vagy nevében nem történik ezen áruk 

határokon átnyúló szállítása a vevő 

lakóhelye szerinti tagállamba; 

a) árukat kíván vásárolni egy 

kereskedőtől, és a kereskedő által vagy 

nevében nem történik ezen áruk határokon 

átnyúló szállítása a vevő lakóhelye szerinti 

tagállamba; 
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Módosítás  43 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) amennyiben a kereskedő 

elektronikus úton nyújtott szolgáltatást 

biztosít, amely nem minősül olyan 

szolgáltatásnak, amelynek fő jellemzője 

hozzáférés, biztosítása szerzői jogi 

védelem alá tartozó művekhez vagy egyéb 

védett tartalmakhoz, illetve ezek 

használata; 

b) elektronikus úton nyújtott 

szolgáltatást kap egy kereskedőtől, amely 

nem minősül olyan szolgáltatásnak, 

amelynek fő jellemzője hozzáférés, 

biztosítása szerzői jogi védelem alá tartozó 

művekhez vagy egyéb védett tartalmakhoz, 

illetve ezek használata; 

 

Módosítás  44 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) amennyiben a kereskedő a b) 

hatálya alá nem tartozó szolgáltatásokat 

nyújt, és e szolgáltatások nyújtása a vevő 

állampolgársága, lakóhelye vagy 

székhelye szerinti tagállamtól eltérő 

tagállamban, a kereskedő 

üzlethelyiségében vagy olyan fizikai 

helyen történik, ahol a kereskedő szakmai 

tevékenységét folytatja. 

c) a b) pont hatálya alá nem tartozó 

szolgáltatásokat kap egy kereskedőtől 

olyan tagállamban, amelyben az adott 

kereskedő működik, és amelyben az adott 

vevő egy másik tagállam állampolgára, 
vagy egy másik tagállamban rendelkezik 

lakóhellyel vagy székhellyel. 

 

Módosítás  45 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az áruk értékesítése vagy a 

szolgáltatásnyújtás kapcsán a kereskedők 

nem alkalmazhatnak eltérő fizetési 

feltételeket a vevő állampolgárságával, 

lakóhelyével vagy székhelyével, a fizetési 

számla számlavezetési helyével, a 

pénzforgalmi szolgáltató székhelyével 

(1) Az áruk értékesítése vagy a 

szolgáltatásnyújtás kapcsán a kereskedők 

az elektronikus fizetési eszközök, 

nevezetesen az átutalások, a közvetlen 

terhelések vagy a bizonyos fizetésieszköz-

márkájú és kategóriájú kártyalapú fizetési 

eszközök területén nem alkalmazhatnak 
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vagy a fizetési eszköz Unión belüli 

kibocsátásának helyével kapcsolatos okok 

miatt a következő esetekben: 

eltérő fizetési feltételeket a vevő 

állampolgárságával, lakóhelyével vagy 

székhelyével, a fizetési számla 

számlavezetési helyével, a pénzforgalmi 

szolgáltató székhelyével vagy a fizetési 

eszköz Unión belüli kibocsátásának 

helyével kapcsolatos okok miatt a 

következő esetekben: 

 

Módosítás  46 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 1 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) e fizetések elektronikus művelet 

során, átutalással, közvetlen terheléssel 

vagy ugyanahoz a fizetésieszköz-

márkához tartozó kártyaalapú fizetési 

eszközzel történnek; 

törölve 

 

Módosítás  47 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 1 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) az (EU) 2015/2366 irányelv 

értelmében a kedvezményezett szigorú 

ügyfél-azonosításra kötelezheti a fizető 

felet; valamint 

b) az (EU) 2015/2366 irányelv 

értelmében a fizető személyazonossága 

vagy a fizetési eszközök használatának 

érvényessége szigorú ügyfél-azonosítással 

ellenőrizhető; valamint 

 

Módosítás  48 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 1 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) a kifizetés a kedvezményezett által 

elfogadott pénznemben történik. 

c) a fizetési műveletek a kereskedő 

által elfogadott pénznemben történnek. 
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Módosítás   49 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) Az (1) bekezdésben előírt tilalom 

nem zárja ki a kereskedő azon jogát, hogy 

objektív indokok alapján visszatartsa az 

árut vagy a szolgáltatást, amíg a fizetési 

művelet kezdeményezése megfelelően meg 

nem történik. 

 

Módosítás  50 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az (1) bekezdésben előírt tilalom 

nem zárja ki annak lehetőségét, hogy a 

kereskedők díjat számítsanak fel olyan 

kártyaalapú fizetési eszközök 

használatáért, amelyek esetében a bankközi 

díjakat nem szabályozza az (EU) 2015/751 

rendelet II. fejezete, valamint olyan fizetési 

szolgáltatásokért, amelyekre a 

260/2012/EU rendelet nem alkalmazandó. 

E díjak nem haladhatják meg a kereskedő 

által a fizetési eszköz használatáért viselt 

költségeket. 

(2) Az (1) bekezdésben előírt tilalom 

nem zárja ki annak lehetőségét, hogy a 

kereskedők díjat számítsanak fel olyan 

kártyaalapú fizetési eszközök 

használatáért, amelyek esetében a bankközi 

díjakat nem szabályozza az (EU) 2015/751 

rendelet II. fejezete, valamint olyan fizetési 

szolgáltatásokért, amelyekre a 

260/2012/EU rendelet nem alkalmazandó, 

kivéve ha az (EU) 2015/2366 irányelv 62. 

cikke (5) bekezdésének megfelelően 

nemzeti szintű tilalmakat vagy 

korlátozásokat vezettek be a tagállamok 

jogszabályaiba arra vonatkozóan, hogy 

díjak számíthatók fel a fizetési eszközök 

használatáért. E díjak nem haladhatják 

meg a kereskedő által a fizetési eszköz 

használatáért viselt költségeket. 

 

Módosítás   51 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 
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Automatikusan semmissé válnak azok a 

megállapodások, amelyek értelmében a 

kereskedőknek a passzív értékesítések 

terén e rendelet megsértésével járó 

kötelezettségei keletkeznek. 

Automatikusan semmissé válnak azok a 

szerződéses rendelkezések, amelyek 

értelmében a kereskedőknek a 

330/2010(EU) bizottsági rendelet 

értelmében vett passzív értékesítések terén 

e rendelet megsértésével járó 

kötelezettségei keletkeznek. 

 

Módosítás  52 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Valamennyi tagállam kijelöli az e 

rendelet végrehajtásáért felelős szervet 

vagy szerveket. A tagállamok biztosítják, 

hogy megfelelő és hatékony eszközök 

állnak az e rendelet végrehajtásáért felelős 

szerv vagy szervek rendelkezésére. 

(1) Valamennyi tagállam kijelöli az e 

rendelet végrehajtásáért felelős, meglévő 

szervet vagy szerveket a kereskedők és a 

vevők vonatkozásában. Más tájékoztatási 

és együttműködési mechanizmusok 

sérelme nélkül ezek a szervek tartoznak 

felelősséggel a határokon átnyúló, más 

tagállamokban lévő szervezetekkel 

megfelelő eszközök útján folytatott 

együttműködés biztosításáért. A 

tagállamok biztosítják, hogy megfelelő és 

hatékony eszközök állnak az e rendelet 

végrehajtásáért felelős szerv vagy szervek 

rendelkezésére. 

 

Módosítás  53 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) Más tájékoztatási és 

együttműködési mechanizmusok 

hiányában a meglévő struktúrákat kell 

használni. E cikk alkalmazásában az 

1024/2012/EU európai parlamenti és 

tanácsi rendelettel1a létrehozott belső piaci 

információs rendszert („IMI”) kell 

használni. 

 ______________________ 
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 1a Az Európai Parlament és a Tanács 

1024/2012/EU rendelete 

(2012. október 25.) a belső piaci 

információs rendszer keretében történő 

igazgatási együttműködésről és a 

2008/49/EK bizottsági határozat hatályon 

kívül helyezéséről (az IMI-rendelet) 

(HL L 316., 2012.11.14., 1. o.). 

 

Módosítás  54 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – cím 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Segítségnyújtás a fogyasztók részére Segítségnyújtás a vevők részére 

 

Módosítás   55 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – - 1 bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (-1) A kereskedők jelzik a hozzáférés 

általános feltételeit és esetleges 

korlátozásait e rendelettel összhangban 

legkésőbb a rendelési folyamat 

megkezdésekor, a 2011/83/EU irányelv 8. 

cikkének megfelelően. 

 

Módosítás  56 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Valamennyi tagállam valamely 

szervre vagy szervekre ruházza annak 

felelősségét, hogy a fogyasztók az e 

rendelet alkalmazásából eredő, a 

kereskedővel fennálló vitás kérdések 

kapcsán gyakorlati segítséget kapjanak. 

Valamennyi tagállam kijelöli az e feladat 

(1) Valamennyi tagállam valamely 

végrehajtási feladatokat ellátó szervre 

vagy szervekre ruházza annak felelősségét, 

hogy a vevők az e rendelet alkalmazásából 

eredő, a kereskedővel fennálló vitás 

kérdések kapcsán gyakorlati segítséget és 
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végrehajtásáért felelős szervet vagy 

szerveket. 

tájékoztatást kapjanak. 

 

Módosítás  57 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az (1) bekezdésben hivatkozott 

szervek egységes formanyomtatvány-

mintát biztosítanak a fogyasztóknak az (1) 

bekezdésben és a 7. cikk (1) bekezdésében 

hivatkozott szervekhez történő 

panasztételhez. A Bizottság segítséget 

nyújt e szerveknek a formanyomtatvány 

kidolgozásához. 

(2) Az (1) bekezdésben hivatkozott 

szervek egységes formanyomtatvány-

mintát biztosítanak a vevőknek e cikk (1) 

bekezdésében és a 7. cikk (1) 

bekezdésében hivatkozott szervekhez 

történő panasztételhez. A Bizottság 

segítséget nyújt e szerveknek a 

formanyomtatvány kidolgozásához. E 

szervek felelősek többek között a vevőktől 

érkező panaszok fogadásáért, a panaszok 

más tagállamokban lévő szervekhez 

történő továbbításáért, valamint a 

vitarendezés elősegítése érdekében a vevő 

és a kereskedő közötti kommunikáció 

elősegítéséért. 

 

Módosítás  58 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) [Dátum: az e rendelet 

hatálybalépését követően két évvel]-ig és 

ezt követően ötévente a Bizottság e 

rendelet értékeléséről jelentést készít az 

Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az 

Európai Gazdasági és Szociális 

Bizottságnak. Ehhez az értékeléshez 

szükség esetén kapcsolódik a rendelet 

módosítására a jogi, technikai és gazdasági 

fejlemények fényében tett javaslat. 

(1) [Dátum: az e rendelet 

hatálybalépését követően két évvel]-ig és 

ezt követően háromévente a Bizottság e 

rendelet értékeléséről jelentést készít az 

Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az 

Európai Gazdasági és Szociális 

Bizottságnak. Ehhez az értékeléshez 

szükség esetén kapcsolódik a rendelet 

módosítására a jogi, technikai és gazdasági 

fejlemények fényében tett javaslat. 

 

Módosítás   59 
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Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 2 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az (1) bekezdésben említett 

felülvizsgálat során értékelni kell a 4. cikk 

(1) bekezdésének b) pontjában 

meghatározott tilalomnak az olyan, 

elektronikus úton való szolgálatások 

nyújtására való kiterjesztésének 

lehetőségét, amelyek fő jellemzője a 

szerzői jogi védelem alá tartozó művekhez 

vagy egyéb védelett tartalmakhoz való 

hozzáférés, valamint ezek használatának 

biztosítása, feltéve, hogy a kereskedő az 

érintett területek vonatkozásában 

rendelkezik a szükséges jogokkal 

törölve 

Indokolás 

A szerzői jogi védelem alá tartozó művekhez vagy egyéb védett tartalmakhoz való 

hozzáférésnek, valamint ezek használatának továbbra is e rendelet hatályán kívül kell esni. Ez 

ki fogja zárni a más uniós jogszabályokkal való átfedéseket. 

 

Módosítás   60 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 cikk – 2 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Ezt a rendeletet [a kihirdetését követő 

hatvanadik nap] naptól kell alkalmazni. 

Ezt a rendeletet [dátum: a kihirdetését 

követő tizenkettedik hónap] -tól/-től kell 

alkalmazni. 
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