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A polgári és kereskedelmi ügyekben végzett közvetítés egyes szempontjairól szóló európai 
parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

Irányelvre irányuló javaslat (COM(2004)0718 – C6-0154/2004 – 2004/0251(COD))

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás, előterjesztette: Jean-Paul Gauzès

Módosítás: 30
(5a) preambulumbekezdés (új)

(5a) Ezt az irányelvet a fogyasztás területét 
érintő közvetítésre is kell alkalmazni. A 
közvetítésnek a fogyasztás területén 
jelentkező sajátosságait következésképpen 
számításba kellene venni. A Bizottságnak a 
fogyasztással kapcsolatos jogviták 
konszenzusos rendezésével megbízott 
bíróságon kívüli szervekre alkalmazandó 
2004. április 4-i ajánlásában 
(2001/310/EK) felsorolt elveket különösen 
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át kellene venni. 

Or. en

Indokolás

A fogyasztás területén a közvetítésre vonatkozó jelenlegi jogszabályok a Bizottság két 
ajánlásából állnak, amelyek megemlítenek néhány elvet, melyeket a fogyasztással kapcsolatos 
jogviták megoldásának alternatív módjaiba bevont bíróságon kívüli szerveknek tiszteletben 
kell tartani (1998/257 ajánlás és 2001/310 ajánlás). Ezek az elvek nagyon fontosak a 
fogyasztással kapcsolatos jogviták alternatív módokon történő sikeres rendezése érdekében. 
Ezért megítélésünk szerint az átláthatóság, a pártatlanság, a hatékonyság és a méltányosság 
elvét, amelyeket a 2001/310 ajánlás tartalmaz (fogyasztással kapcsolatos jogviták 
konszenzusos rendezése) a vizsgált irányelvtervezetnek át kellene vennie.

Módosítás, előterjesztette: Jean-Paul Gauzès

Módosítás: 31
(6) preambulumbekezdés

(6) A közvetítés a polgári és kereskedelmi 
ügyekben a viták költséghatékony és gyors, 
bíróságon kívüli rendezését jelentheti, a 
felek igényei szerint kialakított eljárások 
révén. A közvetítéssel elért rendezésről 
szóló megállapodások esetében nagyobb a 
valószínűsége azok önkéntes betartásának, 
valamint a felek közötti baráti és 
fenntartható kapcsolat megőrzésének. Ezek 
az előnyök még inkább jelentkeznek a 
határokon átnyúló elemeket is érintő 
helyzetekben.

(6) A közvetítés a polgári és kereskedelmi 
ügyekben a viták költséghatékony és gyors, 
bíróságon kívüli rendezését jelentheti, a 
felek igényei szerint kialakított eljárások 
révén. A közvetítésből származó 
megállapodások esetében nagyobb a 
valószínűsége azok önkéntes betartásának, 
valamint a felek közötti baráti és 
fenntartható kapcsolat megőrzésének. Ezek 
az előnyök még inkább jelentkeznek a 
határokon átnyúló elemeket is érintő 
helyzetekben.

(E módosítást a vizsgálandó jogalkotási 
szöveg egészére kell alkalmazni; elfogadása 
az egész szövegben technikai kiigazításokat 
tesz szükségessé.)

Or. fr

Indokolás

Az ügylet kifejezés a francia jogban egy pontos fogalomra vonatkozik (Polgári Törvénykönyv 
2044. cikke). Egy ilyen ügylet keretében két eset lehetséges:

- vagy egyetlen független és pártatlan harmadik fél sem lép fel a felek békítésére  
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- vagy az ügylet egy sikeres közvetítés eredménye

Ily módon nem minden közvetítési megállapodás ügylet, és nem minden ügylet közvetítés 
eredménye. Két különböző jogi fogalomról van szó.

Módosítás, előterjesztette: Klaus-Heiner Lehne

Módosítás: 32
(8) preambulumbekezdés

(8) Ennek az irányelvnek azokra az 
eljárásokra kell vonatkoznia, amelyekben a 
vita rendezéséről szóló békés megállapodás 
elérése érdekében a vitában részt vevő egy 
vagy több felet egy közvetítő segíti, kizárva 
a bírósági jellegű eljárásokat, úgymint a 
választottbíráskodás, békéltető 
beavatkozása, fogyasztói panaszrendszer, 
szakértői határozat, illetve olyan eljárások, 
amelyekben testületek a vita rendezésére 
hivatalos – jogilag kötelező vagy nem 
kötelező érvényű – ajánlást adnak ki.

(8) Ennek az irányelvnek azokra az 
eljárásokra kell vonatkoznia, amelyekben a 
határokon átívelő vita rendezéséről szóló 
békés megállapodás elérése érdekében a 
vitában részt vevő egy vagy több felet egy 
közvetítő segíti, kizárva a bírósági jellegű 
eljárásokat, úgymint a választottbíráskodás, 
békéltető beavatkozása, fogyasztói 
panaszrendszer, szakértői határozat, illetve 
olyan eljárások, amelyekben testületek a vita 
rendezésére hivatalos – jogilag kötelező 
vagy nem kötelező érvényű – ajánlást adnak 
ki.

Or. de

Indokolás

Ez a kiegészítés pontosítja az irányelv alkalmazási körét.

Módosítás, előterjesztette: Jean-Paul Gauzès

Módosítás: 33
(8) preambulumbekezdés

(8) Ennek az irányelvnek azokra az 
eljárásokra kell vonatkoznia, amelyekben a 
vita rendezéséről szóló békés megállapodás 
elérése érdekében a vitában részt vevő egy 
vagy több felet egy közvetítő segíti, kizárva 
a bírósági jellegű eljárásokat, úgymint a 

(8) Ennek az irányelvnek azokra az 
eljárásokra kell vonatkoznia, amelyekben a 
vita rendezéséről szóló békés megállapodás 
elérése érdekében a vitában részt vevő egy 
vagy több felet egy közvetítő segíti, kizárva 
a bírósági jellegű eljárásokat, úgymint a 
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választottbíráskodás, békéltető
beavatkozása, fogyasztói panaszrendszer, 
szakértői határozat, illetve olyan eljárások, 
amelyekben testületek a vita rendezésére 
hivatalos – jogilag kötelező vagy nem
kötelező érvényű – ajánlást adnak ki.

választottbíráskodás, jogi békítő 
beavatkozása, szakértői határozat, illetve 
olyan eljárások, amelyekben testületek a vita 
rendezésére hivatalos – jogilag kötelező 
érvényű – ajánlást adnak ki.

Or. fr

Indokolás

A jelenlegi szöveg bizonytalanságok forrása. A szakmabéliek és fogyasztók között 
megvalósuló közvetítések bizonyos része ki lesz zárva. E közvetítések keretében az ajánlások 
vagy vélemények nem kötelező erejűek. Külön kell választani azokat a bírósági jellegű vagy 
bíróságon kívüli eljárásokat, amelyek tárgya egy kötelező erővel bíró vélemény vagy ajánlás 
adása (például: igazságügyi békítő, választottbíró…)

Módosítás, előterjesztette: Klaus-Heiner Lehne

Módosítás: 34
(9) preambulumbekezdés

(9) Szükség van a polgári eljárási szabályok 
egy minimális fokú összeegyeztethetőségére 
a közvetítésnek az elévülési időszakokra 
gyakorolt hatásait és azt a módot illetően, 
ahogy a közvetítés bizalmas jellegét védik a 
későbbi valamennyi bírósági eljárás során. 
Foglalkozni kell a bíróság azon 
lehetőségével, hogy a feleket közvetítésre 
utalja, fenntartva ugyanakkor azt az elvet, 
hogy a közvetítés önkéntes eljárás.

(9) Szükség van a polgári eljárási szabályok 
egy minimális fokú összeegyeztethetőségére 
a közvetítésnek az elévülési időszakokra 
gyakorolt hatásait és azt a módot illetően, 
ahogy a közvetítés bizalmas jellegét védik a 
későbbi valamennyi polgári és kereskedelmi 
bírósági vagy választottbíráskodási eljárás 
során. Foglalkozni kell a bíróság azon 
lehetőségével, hogy jelzi a feleknek a 
közvetítés intézményét, fenntartva 
ugyanakkor azt az elvet, hogy a közvetítés 
önkéntes eljárás.

Or. de

Indokolás

E megfogalmazás célja a szöveg egyértelműbbé tétele és a közvetítés önkéntes jellegének 
kiemelése.
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Módosítás, előterjesztette: Giuseppe Gargani

Módosítás: 35
(10) preambulumbekezdés

(10) A közvetítést nem úgy kell tekinteni, 
mint a bírósági eljáráshoz képest egy 
másodlagos megoldás, azzal az indokolással, 
hogy a rendezésről szóló megállapodások 
végrehajtása a felek jó szándékának 
függvénye. Ezért szükség van annak 
biztosítására, hogy valamennyi tagállam 
bevezessen egy olyan eljárást, amely által a 
rendezésről szóló megállapodást egy bíróság
vagy más hatóság ítéletben, döntésben vagy 
közokiratban megerősítheti.

(10) A közvetítést nem úgy kell tekinteni, 
mint a bírósági eljáráshoz képest egy 
másodlagos megoldás, azzal az indokolással, 
hogy a rendezésről szóló megállapodások 
végrehajtása a felek jó szándékának 
függvénye. Ezért szükség van annak 
biztosítására, hogy a rendezésről szóló írott 
megállapodásban szereplő felek kérhessék 
a megállapodás elismerését és tartalmának 
végrehajthatóvá tételét, amennyiben az 
adott tartalom elismerése és 
végrehajthatóvá tétele lehetséges annak a 
tagállamnak a joga keretében, amelyben az 
elismerésre és/vagy a végrehajthatóvá 
tételre irányuló kérelmet beadták. A 
rendezésről szóló megállapodás tartalmát
egy bíróság vagy más illetékes hatóság 
ítéletben, döntésben vagy közokiratban
teheti végrehajthatóvá, a kérelem 
benyújtásának helye szerinti tagállam 
jogával összhangban.

Or. it

Módosítás, előterjesztette: Jean-Paul Gauzès

Módosítás: 36
1. cikk (1) bekezdés

(1) Ezen irányelv célkitűzése a 
vitarendezéshez való hozzáférés elősegítése 
a közvetítés használatának támogatása, 
valamint a közvetítés és a bírósági eljárás 
közötti rendezett kapcsolat biztosítása 
révén.

(1) Ezen irányelv célkitűzése a 
vitarendezéshez való hozzáférés elősegítése 
és azok békés úton való rendezésének 
előmozdítása, a közvetítés használatának 
támogatása, valamint a közvetítés és a 
bírósági eljárás közötti esetleges 
kapcsolatok pontosítása révén.
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Or. fr

Indokolás

Figyelembe véve a jogviták békés úton való rendezésének módozataiban rejlő számos 
ütőkártyát, különösen azok egyszerűségét, rugalmasságát, gyorsaságát és alacsonyabb 
költségét, e javaslat céljának a jogviták békés rendezésének előnyben részesítésének kellene 
lennie.

Ráadásul a szöveget világosabbá kell tenni az irányelv alkalmazási körének javítása céljából.

Módosítás, előterjesztette: Klaus-Heiner Lehne

Módosítás: 37
1. cikk (1) bekezdés

(1) Ezen irányelv célkitűzése a 
vitarendezéshez való hozzáférés elősegítése 
a közvetítés használatának támogatása, 
valamint a közvetítés és a bírósági eljárás 
közötti rendezett kapcsolat biztosítása révén.

(1) Ezen irányelv célkitűzése a 
vitarendezéshez való hozzáférés elősegítése 
és a határokon átívelő viták békés 
rendezésének előmozdítása, a közvetítés 
használatának támogatása, valamint a 
közvetítés és a bírósági eljárás közötti 
kiegyensúlyozott kapcsolat biztosítása révén.

Or. de

Indokolás

Ez a kiegészítés pontosítja az irányelv alkalmazási körét.

Módosítás, előterjesztette: Bert Doorn

Módosítás: 38
1. cikk (1) bekezdés

(1) Ezen irányelv célkitűzése a 
vitarendezéshez való hozzáférés elősegítése 
a közvetítés használatának támogatása, 
valamint a közvetítés és a bírósági eljárás 

(1) Ezen irányelv célkitűzése a 
vitarendezéshez való hozzáférés elősegítése 
és a határokon átívelő ügyek békés 
rendezésének előmozdítása,a közvetítés 
használatának támogatása, valamint a 
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közötti rendezett kapcsolat biztosítása révén. közvetítés és a bírósági eljárás közötti 
kiegyensúlyozott kapcsolat biztosítása révén.  

Or. nl

Indokolás

Egy esetleges irányelvnek a határokon átívelő ügyekre kell korlátozódnia.

Módosítás, előterjesztette: Jean-Paul Gauzès

Módosítás: 39
1. cikk (2) bekezdés

(2) Ezt az irányelvet polgári és kereskedelmi 
ügyekben kell alkalmazni.

(2) Ezt az irányelvet a határokon átívelő 
polgári és kereskedelmi ügyekben kell 
alkalmazni. Az irányelv hatálya nem terjed 
ki sem az adó- és vámügyekre, sem pedig a 
szakmabéliek közötti közvetítésre. 

Or. en

Indokolás

A polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés területéhez tartozó intézkedéseket a 
határokon átívelő ügyekre kellene korlátozni. Ezenkívül, az alkalmazási kör kiterjesztésének 
elkerülése végett az irányelvnek nem kellene alkalmazhatónak lennie az adó- és vámügyekre. 
Végül pedig a vállalkozások közötti kapcsolatokat szabályozó szerződés szabadságának elve 
alapján a vállalkozások közötti kapcsolatokat ki kellene zárni az irányelv hatálya alól.

Módosítás, előterjesztette: Jean-Paul Gauzès

Módosítás: 40
1. cikk (2) bekezdés

(2) Ezt az irányelvet polgári és kereskedelmi 
ügyekben kell alkalmazni.

(2) Ezt az irányelvet a polgári és 
kereskedelmi ügyekben történő, határokon 
átnyúló közvetítésekre kell alkalmazni. Az 
irányelv hatálya különösen nem terjed ki az 
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adó-, vám- vagy közigazgatási ügyekre, 
illetve az állami hatalom gyakorlásával 
összefüggő cselekményekért és 
mulasztásokért („acta iure imperii”) 
fennálló állami felelősségre.

Or. fr

Indokolás

A Szerződés 65. cikke előírja, hogy az irányelv teljes alkalmazási köre és nem csak az egyik 
rendelkezése korlátozódjon a ténylegesen határokon átívelő jelleget mutató közvetítésekre. Az 
abszurditással való érvelés elegendő ennek igazolására, ha az EK-Szerződés 65. cikke 
megengedné a minden jogvitára alkalmazandó intézkedések meghozatalát, a valódi külföldi 
származás kitételének figyelembe vétele nélkül egyértelmű, hogy az érintett jogviták túlnyomó 
többsége belső jogvita volna. Ennélfogva az EK-Szerződés 65. cikkének explicit 
követelményei, amelyek ragaszkodnak egyrészt ahhoz, hogy a belső piac megfelelő 
működéséhez az e cikk alapján elfogadott intézkedésnek hozzá kell járulnia, másrészt pedig az 
intézkedéssel érintett polgári ügyek határokon átívelő jellegéhez, kifejezetten sérülnének.

Módosítás, előterjesztette: Jean-Paul Gauzès

Módosítás: 41
1a. cikk (új)

1a. cikk
Ennek az irányelvnek az alkalmazásában 
határokon átívelő közvetítés egy olyan ügy, 
amelyben:
a) a kártérítési igény tárgyát képező károk 
megvalósulásának helye más tagállamban 
van, mint ahol a felek egyikének lakóhelye 
vagy szokásos tartózkodási helye található.
b) a vita alapjául szolgáló tények egy másik 
tagállamban következtek be, mint ahol a 
felek egyikének lakóhelye vagy szokásos 
tartózkodási helye található.
c) a közvetítésben részt vevő felek lakóhelye 
vagy szokásos tartózkodási helye két 
különböző tagállamban található.
d) legalább az egyik fél szokásos 
tartózkodási helye vagy lakóhelye más 
tagállamban van, mint ahol a közvetítésből 
származó megállapodást kellene vagy kell 
végrehajtani,.
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A közvetítő székhelye más tagállamban van, 
mint ahol legalább az egyik fél szokásos 
tartózkodási helye vagy lakóhelye található.

Or. fr

Indokolás

A közvetítés a viták bírói úton való rendezésétől eltérő folyamat. E sajátosságra megfelelő 
megoldást kell tehát előírni a határokon átívelő közvetítés fogalmának meghatározása 
érdekében. E meghatározás a lehető legszélesebb körű, és azt az irányelv valamennyi cikkére 
alkalmazni kell. E meghatározás közvetlenül merít az európai fizetési meghagyásra 
vonatkozóan első olvasatban jóváhagyott és a kis jogvitákról szóló vitákban elfogadott 
megoldásokból.

Módosítás, előterjesztette: Jean-Paul Gauzès

Módosítás: 42
2. cikk, a) pont, első albekezdés

a) „Közvetítés”: bármely eljárás, függetlenül 
annak megnevezésétől vagy az arra való 
hivatkozástól, amelyben egy vita két vagy 
több felét egy harmadik fél segíti azzal a 
céllal, hogy megállapodásra jussanak a vita 
rendezését illetően, függetlenül attól, hogy
ezt az eljárást a felek kezdeményezik, egy 
bíróság javasolja vagy rendeli el, illetve egy 
tagállam nemzeti joga írja elő.

a) „Közvetítés”: egy olyan eljárás, 
függetlenül annak megnevezésétől vagy az 
arra való hivatkozástól, amelyben egy 
vitában érintett két vagy több fél kísérletet 
tesz arra, hogy egy közvetítő fél segítségével 
megállapodásra jussanak vitájuk rendezését 
illetően. Ezt az eljárást kezdeményezhetik a 
felek, illetve a felek beleegyezésével
javasolhatja vagy elrendelheti egy bíróság.

Or. fr

Indokolás

E meghatározás azt pontosítja, hogy a közvetítés célja egy megállapodás létrehozásának 
megkísérlése közvetítő segítségével, akinek nem feladata a felek védelme. Ezen kívül 
pontosítja, hogy a közvetítési folyamathoz minden esetben szükséges a felek beleegyezése. Ez 
a közvetítés sikerének alapvető feltétele.

Módosítás, előterjesztette: Jean-Paul Gauzès

Módosítás: 43
2. cikk, a) pont, első albekezdés
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a) „Közvetítés”: bármely eljárás, függetlenül 
annak megnevezésétől vagy az arra való 
hivatkozástól, amelyben egy vita két vagy 
több felét egy harmadik fél segíti azzal a 
céllal, hogy megállapodásra jussanak a vita 
rendezését illetően, függetlenül attól, hogy 
az eljárást a felek kezdeményezik, egy 
bíróság javasolja vagy rendeli el, illetve egy 
tagállam nemzeti joga írja elő.

a) „Közvetítés”: bármely eljárás, függetlenül 
annak megnevezésétől vagy az arra való 
hivatkozástól, amelyben egy vita két vagy 
több felét egy közvetítő önkéntesen segíti 
azzal a céllal, hogy megállapodásra jussanak 
a vita rendezését illetően, függetlenül attól,
hogy az eljárást a felek kezdeményezik, vagy
egy bíróság javasolja.

Or. fr

Indokolás

A felek szándékának a közvetítés egyik központi elemének kell lennie. Ezenkívül a javasolt 
meghatározás sérti a felek szabad akaratának elvét és beleegyezését. Egyébként a „harmadik 
félre” való hivatkozás azzal a kockázattal jár, hogy kizárja a vállalkozásból származó 
jogviták békés rendezésének módjait, amelyek a fogyasztáshoz kapcsolódó vitákhoz használt 
közvetítési rendelkezések fő részét alkotják.

Módosítás, előterjesztette: Klaus-Heiner Lehne

Módosítás: 44
2. cikk, a) pont, első albekezdés

a) „Közvetítés”: bármely eljárás, függetlenül 
annak megnevezésétől vagy az arra való 
hivatkozástól, amelyben egy vita két vagy 
több felét egy harmadik fél segíti azzal a 
céllal, hogy megállapodásra jussanak a vita 
rendezését illetően, függetlenül attól, hogy 
az eljárást a felek kezdeményezik, egy 
bíróság javasolja vagy rendeli el, illetve egy 
tagállam nemzeti joga írja elő.

a) „Közvetítés”: önkéntes eljárást takar. 
Strukturált eljárás, függetlenül annak 
megnevezésétől vagy az arra való 
hivatkozástól, amelyben egy vita két vagy 
több fele egy közvetítő segítségével 
erőfeszítéseket tesz, hogy megállapodásra 
jussanak a köztük fennálló vita rendezését 
illetően.

Or. de

Indokolás

E módosítás a „közvetítés” fogalmának meghatározását kívánja javítani egy pontosabb 
megfogalmazással. Különösen ki kell emelni azt, hogy a közvetítés önkéntes eljárás.
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Módosítás, előterjesztette: Jean-Paul Gauzès

Módosítás: 45
2. cikk, b) pont

b) „Közvetítő”: minden, közvetítést végző 
harmadik személy, függetlenül a harmadik 
fél megnevezésétől vagy szakmájától az 
érintett tagállamban, valamint a közvetítés 
lebonyolítására való kinevezése vagy 
felkérése módjától.

b) „Közvetítő”: minden, közvetítést végző
személy, függetlenül e személy
megnevezésétől vagy szakmájától az érintett 
tagállamban, valamint a közvetítés 
lebonyolítására való kinevezése vagy 
felkérése módjától.

Or. fr

Indokolás

A vállalkozásból származó viták békés rendezésének módjai alkotják a fogyasztáshoz 
kapcsolódó vitákhoz használt közvetítési rendelkezések fő részét. Ily módon a harmadik félre 
való hivatkozás azzal a kockázattal jár, hogy újra megkérdőjelezi azt a kapcsolatot, amely a 
vállalkozás és a közvetítő között létezhet, és amely elsősorban a közvetítés igénybevételének 
ingyenességét garantálja a fogyasztó számára.

Módosítás, előterjesztette: Klaus-Heiner Lehne

Módosítás: 46
2. cikk b) pont

b) „Közvetítő”: minden, közvetítést végző 
harmadik személy, függetlenül a harmadik 
fél megnevezésétől vagy szakmájától az 
érintett tagállamban, valamint a harmadik 
félnek a közvetítés lebonyolítására való 
kinevezése vagy felkérése módjától.

b) „Közvetítő”: bármely harmadik személy,
akinek kijelölésére olyan körülmények 
között kerül sor, amelyek alapján ésszerűen 
remélhető a közvetítés szakszerű, 
elfogulatlan és kompetens lefolytatása, 
függetlenül e harmadik személy 
megnevezésétől vagy szakmájától az érintett 
tagállamban, valamint e harmadik
személynek a közvetítés lebonyolítására való 
kinevezése vagy felkérése módjától.

Or. de
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Indokolás

A Bizottság javaslatában szereplő eredeti fogalommeghatározás túl általános, és 
jogbizonytalanságot okoz. Se nem kívánatos, se nem helyénvaló a közvetítők esetében a helyes 
magatartásra vonatkozó szabályzatra való hivatkozás tekintettel arra, hogy e szabályzatot a 
Bizottság egyedül dolgozta ki, mivel a közösségi jogalkotó abban nem vett részt. A helyes 
magatartásra vonatkozó szabályzatra való hivatkozással ezenkívül a szabályzatok 
hierarchiája jönne létre, ami hátrányosan érintené a helyes magatartásra vonatkozó nemzeti 
szabályzatokat, amelyek már kiállták a próbát.

Módosítás, előterjesztette: Klaus-Heiner Lehne

Módosítás: 47
2. cikk, ba) pont (új)

ba) Ezen irányelv szerint határokon átívelő 
esetnek számít, amikor a közvetítésben 
érintett egyik fél szokásos tartózkodási 
helye vagy lakóhelye más tagállamban van, 
mint ahol a közvetítés történik.
A lakóhelyet a polgári és kereskedelmi 
ügyekben a joghatóságról, valamint a 
határozatok elismeréséről és 
végrehajtásáról szóló, 2000. december 22-i 
44/2001/EK tanácsi rendelet1 59. és 60. 
cikkének megfelelően kell meghatározni.
Akkor kell meghatározni, hogy határokon 
átívelő esetről van-e szó, amikor a felek 
megállapodnak a közvetítés 
igénybevételéről.
____________________
1HL L 12., 2001.1.16., 1.o.

Or. de

Indokolás

Az EK-Szerződés 65. cikkének rendelkezései, amelyeken az irányelv alapul, csak a határokon 
átívelő esetekben ruház az EU-ra hatáskört. A Közösség nem jogosult a tisztán belső ügyek 
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rendezésére. Egy határokon átívelő ügy érdemleges pillanatának meghatározását az irányelv 
7. cikkének (1) bekezdése szabályozza.

Módosítás, előterjesztette: Jean-Paul Gauzès

Módosítás: 48
2a. cikk (új)

2a. cikk
(1) A közvetítés minőségét az Európai 
Bizottság 1998. május 30-i 98/257/EK és 
2001. április 4-i 2001/310/EK ajánlásában 
felsorolt és meghatározott követelmények 
biztosítják: pártatlanság, átláthatóság, 
hatékonyság, méltányosság, képviselet, 
függetlenség, minden fél meghallgatása, 
jogszerűség és szabadság. 
(2) A tagállamok ösztönzik a közvetítés 
terén képzéseket nyújtó nemzeti szervezetek 
minősítési rendszerének kifejlesztését. 

Or. fr

Indokolás

Tekintettel a közvetítés minőségének fontosságára, azt a 2a. cikkben kell tárgyalni és nem 
csak a 4. cikktől kezdődően. Ezenkívül a közvetítés minőségének biztosítása céljából 
hivatkozni kell az Európai Bizottság korábbi munkáira: 1998. május 30-i 98/257/EK és 2001. 
április 4-i 2001/310/EK ajánlás. 

Egy közvetítő szakértelme általában a szakmai gyakorlatán alapul, és az irányelvben nem 
kellene a képzést a közvetítés hatékonyságának feltételeként megszabni. Ezzel szemben, mivel 
a képzések e területen fejlődésben vannak, a tagállamoknak – javaslatot téve arra –
ösztönözniük kellene a szervezetek minősítési rendszerének kifejlesztését, a minőség 
biztosítása céljából.

Módosítás, előterjesztette: Bert Doorn

Módosítás: 49
2a. cikk (új)



PE 380.658v01-00 14/26 AM\635408HU.doc

külső fordítás

HU

2a. cikk
(1) Ezen irányelv szerint egy ügy akkor 
határokon átívelő, amikor legalább a 
közvetítésben érintett egyik fél szokásos 
tartózkodási helye vagy lakóhelye más 
tagállamban van, mint ahol a közvetítés 
történik.
(2) A lakóhelyet a polgári és kereskedelmi 
ügyekben a joghatóságról, valamint a 
határozatok elismeréséről és 
végrehajtásáról szóló, 2000. december 22-i 
44/2001/EK tanácsi rendelet 59. és 60. 
cikkének megfelelően kell meghatározni.
(3) Egy ügy jellege annak a napnak a 
függvényében határokon átívelő, amelyen 
az említett rendelet értelmében az európai 
fizetési meghagyást az illetékes bíróság elé 
terjesztették.

Or. nl

Indokolás

Egy esetleges irányelvnek a határokon átívelő ügyekre kell korlátozódnia.

Módosítás, előterjesztette: Klaus-Heiner Lehne

Módosítás: 50
3. cikk, (1) bekezdés

(1) Adott esetben és az eset valamennyi 
körülményére tekintettel, a bíróság, 
amelyhez keresettel fordulnak, a vita 
rendezése céljából felhívhatja a feleket a 
közvetítés igénybevételére. A bíróság 
minden esetben kötelezővé teheti a felek 
számára egy, a közvetítés igénybevételéről 
szóló tájékoztatón való részvételét.

(1) Adott esetben és az eset valamennyi 
körülményére tekintettel, a bíróság, 
amelyhez keresettel fordulnak, a vita 
rendezése céljából javasolhatja a feleknek a 
közvetítés igénybevételét. 

Or. de
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Indokolás

A közvetítés önkéntes jellegéből adódóan a bíróság legfeljebb csak javasolhatja azt. A felek 
tehát arra sem kötelezhetők, hogy a közvetítés igénybevételéről szóló tájékoztató ülésen 
vegyenek részt.

Módosítás, előterjesztette: Jean-Paul Gauzès

Módosítás: 51
3. cikk (2) bekezdés

(2) Ez az irányelv nem sérti a bírósági 
eljárás megkezdése előtt vagy után a 
közvetítés használatát kötelezővé, illetve 
ösztönzők vagy szankciók tárgyává tevő 
nemzeti jogszabályokat, feltéve, hogy az 
ilyen jogszabályok nem akadályozzák az 
igazságszolgáltatási rendszerhez való 
hozzáférés jogát, különösen olyan 
helyzetekben, amikor a felek egyike a 
bíróság helyétől eltérő tagállamban lakik. 

törölve

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Jean-Paul Gauzès

Módosítás: 52
3. cikk (2a) bekezdés (új)

(2a) A közvetítés önkéntes eljárás.

Or. en

Indokolás

Egyértelműbbé kell tenni azt, hogy a közvetítés önkéntes eljárás. 

Módosítás, előterjesztette: Jean-Paul Gauzès

Módosítás: 53
3. cikk, (2b) bekezdés (új)
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(2b) Ugyanilyen módon a tagállamok 
széleskörűen tájékoztatják a fogyasztókat a 
közvetítés lehetőségeiről és érdemeiről. A 
közvetítési lehetőségekről pontos 
információkat kell nyújtani a vita 
bekövetkeztének pillanatában és/vagy 
helyén.

Or. en

Indokolás

A közvetítés sikerességének elengedhetetlen feltétele a közvetítési lehetőségek jobb 
megismertetése.

Módosítás, előterjesztette: Klaus-Heiner Lehne

Módosítás: 54
4. cikk

A közvetítés minőségének biztosítása A közvetítés minősége
(1) A Bizottság és a tagállamok ösztönzik a 
helyes magatartásra vonatkozó önkéntes 
szabályzatoknak, valamint a közvetítési 
szolgáltatások nyújtására vonatkozó más 
hatékony minőségellenőrzési 
mechanizmusoknak – mind közösségi, mind 
nemzeti szinten – a közvetítők és a 
közvetítési szolgáltatást nyújtó szervezetek 
általi kidolgozását és az azokhoz való 
csatlakozást.

(1) A tagállamok az általuk megfelelőnek 
vélt bármely eszközzel ösztönzik a helyes 
magatartásra vonatkozó önkéntes 
szabályzatok kidolgozását, valamint a 
közvetítési szolgáltatások nyújtására 
vonatkozó egyéb hatékony 
minőségellenőrzési mechanizmusokat.

(2) A tagállamok ösztönzik a közvetítők 
képzését, hogy a vitában részt vevő feleknek 
lehetővé tegyék olyan közvetítő választását, 
aki a közvetítést a felek által elvárt 
hatékonysággal bonyolítja le.

(2) A tagállamok ösztönzik a közvetítők 
alap- és továbbképzését annak érdekében, 
hogy biztosítsák a közvetítés módjának 
hatékonyságát, pártatlanságát és 
szakszerűségét a felek tekintetében, 
valamint, hogy az eljárásokat a vita 
körülményeihez igazítsák.

Or. de
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Indokolás

Hangsúlyozni kell, hogy a közvetítésnek méltányos, hatékony, pártatlan és szakszerű módon 
kell történnie, és a közvetítési eljárásokat a vita körülményeihez kell igazítani. Itt sem tűnik 
megfelelőnek a közvetítők esetében a helyes magatartásra vonatkozó európai szabályzatra 
való hivatkozás.

Módosítás, előterjesztette: Jean-Paul Gauzès

Módosítás: 55
4. cikk (1 a) bekezdés (új)

(1a) A fogyasztással kapcsolatos jogviták 
konszenzusos rendezésével megbízott, 
bíróságon kívüli szervekre alkalmazandó 
elvekről szóló, 2001. április 4-i 
2001/310/EK bizottsági ajánlásban felsorolt 
elveket alkalmazni kell a társaságok és 
magánszemélyek közötti közvetítésre. 

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Jean-Paul Gauzès

Módosítás: 56
5. cikk (1) bekezdés

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a felek
kérésére a közvetítés eredményeként elért
rendezésről szóló megállapodást egy bíróság 
vagy más közjogi testület ítélettel, döntéssel, 
közokirattal vagy bármely más formában 
megerősíthesse, ami a megállapodást 
ugyanolyan jogcímen teszi végrehajthatóvá, 
mint egy ítélet a nemzeti jogban, feltéve, 
hogy a megállapodás nem ellentétes az 
európai joggal vagy a kérés helye szerinti 
tagállam nemzeti jogával.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a két fél
kifejezett kérésére a közvetítés 
eredményeként született megállapodást egy 
bíróság vagy más hatóság ítélettel, döntéssel, 
közokirattal vagy bármely más formában 
megerősíthesse, ami a megállapodást 
ugyanolyan jogcímen teszi végrehajthatóvá, 
mint egy ítélet a nemzeti jogban, feltéve, 
hogy a megállapodás nem ellentétes az 
európai joggal vagy a kérés helye szerinti 
tagállam nemzeti jogával.

Or. fr
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Indokolás

A két fél szándéka alapvető elem. Ily módon egy bíróság csak a két fél kifejezett kérésére 
adhat egy megállapodásnak végrehajtható jelleget. Ezenkívül, mivel a tagállamok szemlélete 
nem azonos az ügylet fogalmát illetően, „a rendezésről szóló megállapodás” kifejezést „a 
közvetítés eredményeként született megállapodás” kifejezéssel kell helyettesíteni.

Módosítás, előterjesztette: Giuseppe Gargani

Módosítás: 57
5. cikk, (1a) bekezdés (új)

(1a) A megállapodás tartalma 
végrehajthatóvá tehető bíróság vagy más 
illetékes hatóság által kiadott ítélettel, 
határozattal vagy közokirattal, a kérelem 
helye szerinti tagállam nemzeti jogának 
megfelelően.

Or. it

Módosítás, előterjesztette: Klaus-Heiner Lehne

Módosítás: 58
6. cikk

Bizonyítékok elfogadhatósága a polgári 
bírósági eljárásban

A közvetítés bizalmas jellege

(1) A közvetítők, valamint a közvetítési 
szolgáltatás intézésében részt vevő 
személyek polgári bírósági eljárásban nem 
tehetnek tanúvallomást vagy adhatnak 
bizonyítékot a következők egyikéről sem:

(1) Mivel a közvetítést a bizalmas jelleg 
megőrzése és a szakmai titoktartás mellett 
kell lebonyolítani, a tagállamok biztosítják, 
hogy sem a közvetítők, sem pedig a 
közvetítési folyamat intézésében részt vevő 
személyek nem kötelezhetők arra, hogy egy 
polgári vagy kereskedelmi bírósági 
eljárásban vagy egy választottbírósági 
eljárásban közvetítésből eredő vagy azzal 
kapcsolatos információkat adjanak ki, vagy 
arról tanúvallomást tegyenek, kivéve:

a) egy fél meghívása a közvetítésben való a) ha ezt közérdekkel kapcsolatos kiemelt 
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részvételre vagy, hogy egy fél kész volt a 
közvetítésben való részvételre;

megfontolások vagy egyéb nyomós okok 
indokolják, különösen olyan esetekben, 
amikor gyermekek védelmének 
biztosításához vagy egy személy fizikai vagy 
szellemi épsége megsértésének 
megakadályozásához erre szükség van; 
vagy

b) egy fél által a közvetítésben a vita 
lehetséges rendezésére vonatkozóan 
kifejtett nézetek vagy javaslatok;

b) ha a közvetítés révén létrejött 
megállapodás végrehajtásához vagy 
végrehajtatásához szükség van az 
információk kiadására.

c) egy fél által a közvetítés folyamán tett 
nyilatkozatok vagy beismerések;
d) a közvetítő által tett javaslatok;
e)az a tény, hogy egy fél jelezte, kész 
elfogadni a közvetítő által a rendezésre tett 
javaslatot;
f) egy kizárólag a közvetítés céljára készített 
dokumentum.
(2) Az (1) bekezdést az abban említett 
információ vagy bizonyíték formájától 
függetlenül kell alkalmazni.

(2) Az (1) bekezdés nem tiltja a 
tagállamoknak, hogy a közvetítés bizalmas 
jellegének megőrzése céljából szigorúbb 
intézkedéseket alkalmazzanak.

(3) Az (1) bekezdésben említett információ 
felfedését polgári bírósági eljárásban a 
bíróság vagy más igazságügyi hatóság nem 
rendelheti el, és ha ilyen információt az (1) 
bekezdés ellenére bizonyítékként ajánlanak 
fel, azt a bizonyítékot elfogadhatatlannak 
tekintik. Ennek ellenére az ilyen információ 
felfedhető vagy bizonyítékként fogadható el
a) a közvetítés közvetlen eredményeként 
elért rendezésről szóló megállapodás 
teljesítéséhez vagy végrehajtásához 
szükséges mértékben,
b) ha elsőrendű fontosságú közrendi 
okokból, különösen ha gyermekek 
védelmének biztosításához vagy egy személy 
testi vagy lelki épsége megsértésének 
megakadályozásához erre szükség van, 
vagy
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c) ha a közvetítő és a felek megegyeznek 
ebben.
(4) Az (1), (2) és (3) bekezdés rendelkezéseit 
attól függetlenül kell alkalmazni, hogy a 
bírósági eljárás a közvetítés tárgyát képező 
vitára vonatkozik-e.
(5) Az (1) bekezdésre is figyelemmel, a 
bírósági eljárásban egyébként 
megengedhető bizonyíték nem válik 
elfogadhatatlanná annak következtében, 
hogy azt egy közvetítésben használták.

Or. de

Indokolás

Ez a módosítás a bizalmas jellegre vonatkozó minimumszabályokat vezet be a közvetítés és a 
bírósági eljárások közötti kapcsolat tekintetében, de azon túlmenően nem. Célja egyrészt 
annak a figyelembe vétele, hogy az angolszász jogban a bizalmasság a szakmai titoktartás 
kérdései közé tartozik. Másrészt igen haszontalan volna előírni azt, hogy a felek nem 
kötelezhetőek információszolgáltatásra vagy tanúskodásra e tárgyban, ha egyébként jogukban 
áll azt megtenni.

Módosítás, előterjesztette: Jean-Paul Gauzès

Módosítás: 59
6. cikk (3) bekezdés

(3) Az (1) bekezdésben említett információ 
felfedését polgári bírósági eljárásban a 
bíróság vagy más igazságügyi hatóság nem 
rendelheti el, és ha ilyen információt az (1) 
bekezdés ellenére bizonyítékként ajánlanak 
fel, azt a bizonyítékot elfogadhatatlannak 
tekintik. Ennek ellenére az ilyen információ 
felfedhető vagy bizonyítékként elfogadható

(3) Az (1) bekezdésben említett információ 
felfedését polgári bírósági eljárásban a 
bíróság vagy más igazságügyi hatóság nem 
rendelheti el, és ha ilyen információt az (1) 
bekezdés ellenére bizonyítékként ajánlanak 
fel, azt a bizonyítékot elfogadhatatlannak 
tekintik. Ennek ellenére az ilyen információ 
felfedhető vagy bizonyítékként elfogadható

a) a közvetítés közvetlen eredményeként 
elért rendezésről szóló megállapodás 
teljesítéséhez vagy végrehajtásához 
szükséges mértékben,
b) ha elsőrendű fontosságú közrendi a) ha elsőrendű fontosságú közrendi 
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okokból, különösen ha gyermekek 
védelmének biztosításához vagy egy 
személy testi vagy lelki épsége 
megsértésének megakadályozásához erre 
szükség van, vagy

okokból, különösen ha gyermekek 
védelmének biztosításához vagy egy 
személy testi vagy lelki épsége 
megsértésének megakadályozásához erre 
szükség van, vagy

c) ha a közvetítő és a felek megegyeznek 
ebben.

b) ha a közvetítő és a két fél megegyezik 
ebben.

Or. fr

Indokolás

Míg az (1) és (2) bekezdés az eljárás szükségszerűen bizalmas jellegét hangsúlyozza, addig a 
(3) bekezdés a) pontja ellentétben áll ezzel az elvvel. 

Ha a 6. cikk (3) bekezdésének a) pontja megkérdőjelezi a bizalmasság elvét, akkor e pontot 
törölni kell. Ezzel párhuzamosan és a nagyobb biztonság érdekében a 6. cikk (3) 
bekezdésének c) pontjának elő kellene írni azt, hogy a két fél megegyezik ebben.

Módosítás, előterjesztette: Jean-Paul Gauzès

Módosítás: 60
6. cikk, (3) bekezdés, b) pont

b) ha elsőrendű fontosságú közrendi 
okokból, különösen, ha gyermekek 
védelmének biztosításához vagy egy 
személy testi vagy lelki épsége 
megsértésének megakadályozásához erre 
szükség van, vagy

b) ha elsőrendű fontosságú közrendi 
okokból, különösen, ha gyermekek és 
fogyasztók védelmének biztosításához vagy 
egy személy testi vagy lelki épsége 
megsértésének megakadályozásához erre 
szükség van, vagy

Or. en

Indokolás

Elismerem a bizalmas jellegnek a közvetítésben általában vett fontosságát. Ugyanakkor a 
fogyasztás területét érintő közvetítés tekintetében az átláthatóság elve fontos szerepet játszik 
főleg az eljárást (az eljárás sajátosságaira, a költségekre, a megállapodás általános 
jogállására stb. vonatkozó információk), valamint az eljárás eredményeit illetően. Ellentétben 
a vállalkozások érdekeivel, amelyek alapján azok azt gondolhatják, hogy az esetek 
dokumentálása károsan befolyásolhatja a piaci megítélésüket, egy dokumentálási rendszer 
létrehozása fontos a fogyasztóvédelmi politika számára. A közvetítés önkéntes jellege a 
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fogyasztás területén nem szolgálhat mentségként az átláthatóság elvének felszámolása 
céljából.

Módosítás, előterjesztette: Jean-Paul Gauzès

Módosítás: 61
6a. cikk (új)

6a. cikk
(1) A 6. cikk egyetlen rendelkezése sem 
értelmezhető úgy, hogy a közvetítő számára 
kötelezővé teszi a titoktartást, ha ő nem 
szerezhetett tudomást a közvetítés 
határokon átívelő jellegéről akkor, amikor 
a felek megállapodtak a szolgáltatásai 
igénybevételéről. 
(2) Az irányelv egyetlen rendelkezése sem 
értelmezhető úgy, mint amely sért egy 
tagállam joga által előírt titoktartási 
kötelezettséget és adott esetben annak a 
közvetítőre történő alkalmazását.  

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Jean-Paul Gauzès

Módosítás: 62
7. cikk (1) bekezdés

(1) A közvetítés tárgyát képező panaszra
vonatkozó bármely elévülési időszakot 
felfüggesztik, ha a vita felmerülését 
követően: 

(1) A közvetítés tárgyát képező vitára
vonatkozó bármely elévülési időszakot 
felfüggesztik, ha a vita felmerülését 
követően: 

a) a felek megállapodnak a közvetítés 
igénybevételéről,

a) a felek megállapodnak a közvetítés 
igénybevételéről, 

b) egy bíróság elrendeli a közvetítés 
igénybevételét, vagy

b) egy bíróság javasolja a közvetítés 
igénybevételét.

c) egy tagállam nemzeti joga értelmében a 
közvetítés igénybevételére vonatkozó 
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kötelezettség keletkezik.

Or. fr

Indokolás

A tagállamokban közös jogkövetkezményekkel bíró terminológia átvétele céljából a „panasz” 
kifejezést a „vita” kifejezéssel kellen felváltani.

Ezenkívül a cikket össze kell hangolni a felek szándékáról szóló 4. módosítással.

Módosítás, előterjesztette: Jean-Paul Gauzès

Módosítás: 63
7. cikk (2) bekezdés

(2) Ha a közvetítési eljárás megegyezés
nélkül ér véget, az időszak azon a napon 
folytatódik tovább, amikor a közvetítés 
rendezésről szóló megállapodás nélkül 
lezárult, attól a naptól számítva, amelyen a 
felek egyike, mindkettő vagy a közvetítő 
kijelenti, hogy a közvetítés lezárult vagy 
attól ténylegesen visszalép. Ezt az időszakot 
minden esetben az újraindulása napjától 
kezdve legalább még egy hónapra 
meghosszabbítják, kivéve, ha olyan 
időszakról van szó, amelyen belül 
intézkedést kell hozni annak 
megakadályozására, hogy egy átmeneti vagy 
hasonló intézkedés hatályát veszítse vagy 
visszavonásra kerüljön.

(2) Ha a közvetítési eljárás a vita békés 
rendezése nélkül ér véget, az időszak azon a 
napon folytatódik tovább, amikor a 
közvetítés rendezésről szóló megállapodás 
nélkül lezárult, attól a naptól számítva, 
amelyen a felek egyike, mindkettő vagy a 
közvetítő kijelenti, hogy a közvetítés lezárult 
vagy attól ténylegesen visszalép. Ezt az 
időszakot minden esetben az újraindulása 
napjától kezdve legalább még egy hónapra 
meghosszabbítják, kivéve, ha olyan 
időszakról van szó, amelyen belül 
intézkedést kell hozni annak 
megakadályozására, hogy egy átmeneti vagy 
hasonló intézkedés hatályát veszítse vagy 
visszavonásra kerüljön.

Or. fr

Indokolás

Először is, a közvetítő véleménye nem sorolható a rendezésről szóló megállapodások közé. 
Másodsorban pedig a sikeres követítési eljárás legyakoribb eredménye a vita vége, anélkül, 
hogy a közvetítőnek véleményt kellene kiadnia. Az irányelvre irányuló javaslatnak tehát nem 
kellene olyan szöveget elfogadnia, amely egy közvetítési eljárás sikerességét egy rendezésről 
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szóló megállapodás megkötésétől teszi függővé.

Módosítás, előterjesztette: Diana Wallis

Módosítás: 64
7. cikk (2a) bekezdés (új)

(2a) A Bizottság felméri egy olyan eszközre 
vonatkozó javaslat benyújtásának 
lehetőségét, amely a belső piac megfelelő 
működésének megkönnyítése céljából 
fokozottabban harmonizálná az elévülési 
időszakokat.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Jean-Paul Gauzès

Módosítás: 65
7a. cikk (új)

7a. cikk
A polgárok tájékoztatása

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
polgárok rendelekzésére álljanak, 
különösen az interneten keresztül, azok az 
információk, amelyek segítségével 
hozzáférhetnek közvetítési 
szolgáltatásokhoz és közvetítőkhöz, különös 
tekintettel azokra, amelyek tiszteletben 
tartják a közvetítők helyes magatartására 
vonatkozó európai szabályzatot.
(2) A tagállamok arra ösztönzik a jogi 
szakma gyakorlóit, hogy tájékoztassák 
ügyfeleiket a közvetítés lehetőségéről. 

Or. fr

Indokolás

Számos tagállam nem rendelkezik közvetítői akkreditációs rendszerrel. Egy ilyen rendszer a 
tagállam részéről a követítés minőségének állandó ellenőrzését követeli, a közvetítők listáinak 



AM\635408HU.doc 25/26 PE 380.658v01-00

külső fordítás

HU

naprakésszé tételét, oklevelek létrehozását, valamint a közvetítő hibája esetén a felelőssége 
felmerülésének kockázatát is. Ez végsősoron burkolt reklámként is megjelenhetne, mert a 
listák nem lehetnek teljesek és folyamatosan naprakészek. A polgárok tájékoztatásáról szóló 
cikkel nem helyénvaló e terheket a tagállamokra róni. Kívánatosabb annak megkövetelésére 
szorítkozni, hogy a tagállamok biztosítsák a közvetítésről és a közvetítőkről szóló információk 
könnyű elérhetőségét, például a szakmai szövetségekkek folytatott együttműködésen keresztül, 
és a szakmabéliek által kezelt minőségigazolások létrehozásával előmozdítsák a közvetítésre 
vonatkozó minőségi politikát.

Módosítás, előterjesztette: Klaus-Heiner Lehne

Módosítás: 66
7a. cikk (új)

7a. cikk
A polgárok tájékoztatása

A tagállamok biztosítják, hogy a polgárok 
hozzáférjenek a közvetítési szolgáltatás 
végzésére felhatalmazott szervezetekkel és 
közvetítőkkel való kapcsolatfelvételhez 
szükséges információkhoz.

Or. de

Indokolás

E módosítás célja, hogy a közönség tudja, hogyan lehet felvenni a kapcsolatot felhatalmazott 
közvetítőkkel.

Módosítás, előterjesztette: Bert Doorn

Módosítás: 67
9. cikk (1) bekezdés

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 
2007. szeptember 1-jéig megfeleljenek Erről
haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
intézkedéseket, amelyek szükségesek vagy 
oly módon lépnek fel, hogy a közvetítésben 
részt vevő felek ezeket az intézkedéseket 
önkéntes megállapodások útján tegyék 
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meg, míg a tagállamok megtesznek minden 
megkövetelt óvintézkedést annak 
érdekében, hogy minden körülmények 
között garantálják az irányelvben kitűzött 
eredmények elérését, ahhoz, hogy ennek az 
irányelvnek legkésőbb 2008. szeptember 1-
jéig megfeleljenek, a 8. cikk kivételével, 
amelyre vonatkozóan a megfelelés 
határideje 2009. szeptember 1. Ezen 
intézkedésekről haladéktalanul tájékoztatják 
a Bizottságot.

Or. nl

Indokolás

Lehetőséget kell adni az irányelv önszabályozással történő végrehajtására.


