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Tárgy: Per Gustav Åke Gustafsson, svéd állampolgár által benyújtott0875/2008. számú 
petíció a kedvtelési célú hajók spanyolországi biztosításáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, aki Spanyolországban él, azokat a komoly problémákat ismerteti, 
amelyeket a MAPFRE spanyol biztosítótársaságnál tapasztalt, azt követően, hogy lánya 
Svédországban bejegyzett kedvtelési célú hajójában egy vihar kárt okozott. A petíció 
benyújtójának véleménye szerint a biztosítótársaság a biztosítási igény kezelése során nem 
tartotta be a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről 
szóló 93/13/EGK tanácsi irányelv rendelkezéseit, és ezért arra kéri az Európai Parlamentet, 
hogy foglalkozzon az üggyel.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. november 12. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. február 20.

A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. 
április 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelv közelíti a tagállamoknak az eladó vagy szolgáltató és 
fogyasztó között kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekre vonatkozó 
törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseit. 
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Azok a szerződési feltételek, amelyek kötelező érvényű törvényi vagy jogszabályi 
rendelkezéseket tükröznek, nem tartoznak az ebben az irányelvben előírt rendelkezések 
hatálya alá. 

Az irányelv csak az egyedileg meg nem tárgyalt szerződési feltételekre vonatkozik. Egy 
szerződési feltétel minden olyan esetben egyedileg meg nem tárgyalt feltételnek tekintendő, 
ha azt már előzetesen megfogalmazták, és ezért a fogyasztó nem tudta annak tartalmát 
befolyásolni, különösen az előzetesen kidolgozott szabványszerződések esetében.  

Az irányelv szerint egy egyedileg meg nem tárgyalt szerződési feltétel abban az esetben 
tekintendő tisztességtelen feltételnek, ha a jóhiszeműség követelményével ellentétben a felek 
szerződésből eredő jogaiban és kötelezettségeiben jelentős egyenlőtlenséget idéz elő a 
fogyasztó kárára.  

Az irányelv melléklete tartalmazza azoknak a feltételeknek a jelzésszerű és nem teljes 
felsorolását, amelyek tisztességtelennek tekinthetők. A melléklet q) pontja például azon
feltételeket említi, amelyek tárgya vagy hatása az, hogy „kizárják vagy gátolják a fogyasztó 
jogainak érvényesítését peres eljárás kezdeményezése vonatkozásában, vagy más jogorvoslati 
lehetőség igénybe vételében, különösen arra kötelezve a fogyasztót, hogy csak jogszabályi 
rendelkezések által nem kötött döntőbírósághoz fordulhat, jogtalanul korlátozva a 
rendelkezésére álló bizonyítékokat, vagy olyan bizonyítási terhet róva a fogyasztóra, amelyet 
az alkalmazandó jog értelmében rendesen a másik szerződő félnek kellene viselnie.”

A tagállamok számára előírták, hogy legkésőbb 1994. december 31-ig léptessék hatályba 
azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, 
hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek, és az irányelv rendelkezései alkalmazandók 
minden 1994. december 31-e után megkötött szerződésre.

Az irányelvnek a nemzeti rendszerben történő végrehajtását követően az egyes tagállamok 
nemzeti bíróságainak feladata, hogy megvizsgálják, hogy egy egyedileg meg nem tárgyalt 
szerződési feltétel tisztességtelennek tekintendő-e az irányelvben meghatározott elvek szerint, 
azaz a jóhiszeműség követelményével ellentétben a felek szerződésből eredő jogaiban és 
kötelezettségeiben jelentős egyenlőtlenséget idéz-e elő a fogyasztó kárára.   
Továbbá a gépjármű-felelősségbiztosítás egyedüli kivételével, amely az EU-jog alapján több 
éve kötelező valamennyi tagállamban, a biztosításról szóló irányelvek nem tárgyalják a 
biztosítási szerződések pontos tartalmát, illetve nem állapítanak meg konkrét feltételeket. 
Végezetül a Bizottság a Szerződésből származó hatásköre alapján nem tud beavatkozni a 
polgárok és a pénzügyi szolgáltatók közötti vitákba.
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