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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNYA

a fogyasztóvédelmi joganyag átvilágításáról szóló zöld könyvről
(2007/2010(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a fogyasztóvédelmi joganyag átvilágításáról szóló zöld könyvre 
(COM(2006)0744) és a Fogyasztóvédelem közösségi jogának összefoglalása –
összehasonlító elemzés című dokumentumra1 –, tekintettel a fogyasztóvédelem, az 
elektronikus kereskedelem és az információs társadalom fejlesztése terén hatályos 
közösségi jogszabályokra,

– tekintettel a 2006. március 23-i, „Az európai szerződésjog és a közösségi vívmányok 
felülvizsgálata: a követendő út” című állásfoglalására2, a 2006. szeptember 7-i, az európai 
szerződésjogról szóló állásfoglalására3 és a 2007. június …-i, a fogyasztóknak a digitális 
környezetbe vetett bizalmáról szóló állásfoglalására,

– tekintettel az európai fogyasztók védelmére vonatkozó közösségi joganyag átvilágítására 
vonatkozó közmeghallgatásra, amelyet 2007. április 10-én tartottak az Európai 
Parlamentben,

– tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelm Bizottság jelentésére, valamint a Gazdasági 
és Monetáris Bizottság és a Jogi Bizottság véleményére (A6-0000/2007),

A. mivel a kiskereskedők 48%-a felkészült rá, hogy határokon átnyúló ügyleteket 
bonyolítson, de csak 29% teszi azt ténylegesen; s mivel a kiskereskedők 43%-a úgy véli, 
hogy határokon átnyúló eladásaik növekednének, ha a fogyasztókkal kötendő ügyleteket 
szabályozó joszabályi rendelkezések azonosak lennének az egész EU-ban4,

B. mivel az európaiak fele (50%) bizalmatlanabb a határokon átnyúló vásárlásokkal 
szemben, mint a hazai vásárlások irányában; mivel több mint kétharmaduk (71%) úgy 
gondolja, hogy a határokon átnyúló vásárlások esetén nehezebb egyes problémákat 
rendezni, így például a panaszokat, az áru visszaküldését, az árcsökkentést vagy a 
jótállást5,

C. mivel e felülvizsgálat elsődleges célja a fogyasztók valódi belső piacának létrehozása, 
egyidejűleg az egyensúly biztosítása a fogyasztók magas szintű védelme és a 
vállalkozások versenyképessége között; tekintettel ezért egy olyan kiegyensúlyozott 
megközelítés szükségességére, amely nem állítja szembe a fogyasztók érdekeit a 
gazdasági szereplők érdekeivel,

  
1 http://ec.europa.eu/consumers/cons_int/safe_shop/acquis/comp_analysis_en.pdf
2 HL C 292 E, 2006.12.1., 109. o.
3 HL C 305 E, 2006.12.14., 247. o.
4 A vállalkozásoknak a határokon átnyúló kereskedelemhez és a fogyasztóvédelemhez való hozzáállása, 
Eurobarométer, 2006. december.
5 A fogyasztók védelme a belső piacon, Eurobarométer, 2006. szeptember.
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D. mivel a hatályos szabályozás széttagoltsága miatt egyszerűsíteni kell és egymással 
koherenssé kell tenni a különféle közösségi irányelveket; mivel korszerűsíteni is kell a 
fogyasztóvédelemre vonatkozó közösségi jogot annak érdekében, hogy figyelembe vegye 
a piac gyors fejlődését, különösen az új üzletkötési módok megjelenését, nevezetesen az 
elektronikus kereskedelmet és az internetes árverést,

E. mivel az európaiak belső piacba vetett bizalmának növelése érdekében mind a fogyasztók, 
mind a gazdasági szereplők számára nagyobb jogbiztonságot kell nyújtani, valamint 
biztosítani kell a hatályos jogszabályok tényleges alkalmazását,

F. mivel célszerű egyes olyan nemzeti szabályok megőrzése, amelyekhez a fogyasztók
nyilatkozatuk szerint nagyon kötődnek, különösen azért, mert azok rendkívül magas 
védelmi szintet biztosítanak számukra, vagy sajátos hagyományoknak felelnek meg; arra 
is figyelemmel, hogy a harmonizáció terén óvatos megközelítést kell elfogadni, 
figyelemmel arra a csekély mozgásszabadságra, amellyel a közösségi jogalkotó 
rendelkezik az olyan maximális harmonizáción alapuló irányelvek végrehajtása terén, 
mint amilyen például a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatról szóló irányelv,

I. A joganyag felülvizsgálatának alkalmazási köre

1. javasolja, hogy e felülvizsgálat körébe vonják be az elektronikus kereskedelemről szóló 
irányelvet, valamint a távértékesítéssel nyújtott pénzügyi szolgáltatásokról szóló 
irányelvet, a fogyasztói hitelről szóló irányelvet és a tisztességtelen kereskedelmi 
gyakorlatokról szóló irányelvet annyiban, amennyiben ezek az irányelvek kölcsönösen 
hatnak egymásra, és mindegyik a fogyasztóvédelem európai eszközének részét képezi;

II. Általános jogalkotási megközelítés

1. A vegyes megközelítés választása 

2. kifejezi, hogy a vegyes megközelítés elfogadását részesíti előnyben, vagyis egy olyan –
szükség szerint vertikális megközelítéssel kombinált – horizontális megközelítését, 
amelynek biztosítania kellene a jelenlegi jogszabályok koherenssé tételét, bizonyos 
számú, valamennyi irányelvben közös kérdés csoportosításával; úgy véli, hogy egyes 
kérdések mindazonáltal egyes területek sajátos kérdései maradnak, és szükség van az 
ágazati irányelvek megőrzésére is;

2. A horizontális eszköz alkalmazási köre

3. úgy véli, hogy a horizontális eszközt a lehető legszélesebb körben kell alkalmazni a 
fogyasztókkal kötött szerződésekre – akár nemzeti, akár határokon átnyúló ügyletekről 
van szó – annak érdekében, hogy elkerülhető legyen az összetettség újabb elemmel 
történő növekedése azzal, hogy a fogyasztó az ügylet jellegétől függően különböző 
jogrendszereknek kénytelen alávetni magát;

3. A harmonizáció foka

4. emlékeztet arra, hogy a harmonizációs intézkedés nem vezethet az egyes nemzeti 
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jogszabályok által a fogyasztóknak biztosított fogyasztóvédelmi szint csökkenéséhez ; 

5. javasolja, hogy a horizontális eszköz a maximális harmonizáció elvén alapuljon
annyiban, amennyiben ez az eszköz csak olyan fogalmakat és szabályokat tartalmazhat, 
amelyekre vonatkozóan a fogyasztók és a gazdasági szereplők közös érdekei miatt teljes 
körű megállapodásra van szükség;

6. javasolja, hogy az ágazati eszközök a minimális harmonizáció elvén alapuljanak, kivéve 
azokat, amelyeket már a maximális harmonizáció elve alapján elfogadtak, ilyen például a 
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatról szóló irányelv;

7. ajánlja, hogy a nem harmonizált területeket illetően a fogyasztó részesüljön a szokásos 
tartózkodási helye szerinti törvény kötelező rendelkezéseinek előnyeiben, a kollízióra 
vonatkozó nemzetközi egyezmények és különösen a szerződéses kötelezettségekre 
alkalmazandó jogról szóló 1980. évi Római Egyezmény (ún. Róma I.) alkalmazásának 
sérelme nélkül;

III. A horizontális eszköz tartalma

1. A fogyasztó és a szakmai szereplő fogalommeghatározása

8. úgy véli, hogy a „fogyasztó” és a „szakmai szereplő” fogalommeghatározása sem a 
közösségi jogban, sem a nemzeti jogszabályokban nem koherens, és hogy alapvető e 
fogalmaknak a horizontális eszközben történő tisztázása, amennyiben azok 
meghatározzák a fogyasztókra vonatkozó jog alkalmazási körét;

9. úgy véli, hogy alapvetően szükséges a „fogyasztó” – minden olyan természetes személy, 
aki a szakmai tevékenysége keretébe nem tartozó célokért tevékenykedik – fogalmának 
meghatározása; a „szakmai szereplő” – minden olyan személy, aki a szakmai 
tevékenysége keretében tevékenykedik – fogalmának meghatározását is szükségesnek 
véli;

10. támogatja a fogyasztóvédelemnek a magánszemélyek közötti szerződésekre történő 
kiterjesztését, ha az egyik szerződő fél szakmai szereplő közreműködésével jár el annak 
érdekében, hogy részesüljön e közvetítő technikai és jogi szakértelméből;

2. A jóhiszeműségre és a tisztességes magatartásra vonatkozó általános kikötés

11. ellenzi, hogy a horizontális eszközbe beillesszék a fogyasztási szerződésekre 
alkalmazandó, a jóhiszeműségre és a tisztességes magatartásra vonatkozó általános 
kikötést, mivel ezeket a fogalmakat a szerződések európai jogának általánosabb 
keretében, európai szinten kell meghatározni;

3. A tisztességtelen szerződési feltételek

3.1 Alkalmazási kör

12. egyes esetekben célszerűnek ítéli a tisztességtelen szerződési feltételekre vonatkozó 
szabályoknak az egyedi tárgyalás tárgyát képező feltételekre történő alkalmazását annak 
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érdekében, hogy megvédjék a fogyasztókat, akiknek nincsenek a szakmai szereplőkével 
azonos piaci ismereteik;

3.2 A feltételek jegyzéke

13. úgy véli, hogy a fogyasztók belső piacba vetett bizalmának növelése érdekében nagyobb 
védelmet nyújtó eszközt kellene létrehozni, egyidejűleg megőrizve – háromfajta feltétel,
vagyis tiltott feltételek (fekete jegyzék), feltételezetten tisztességtelen feltételek (szürke 
jegyzék) és egyéb feltételek révén – azt a mozgásteret, amellyel a fogyasztó a kereseti jog 
keretében bizonyíthatja a tisztességtelen jelleget;

3.3 A tisztességtelen jelleg megítélésének hatálya

14. jóváhagyja a tisztességtelen jelleg megítélésének a szerződés összes lényeges feltételére 
történő kiterjesztését, ideértve azokat is, amelyek a szerződés fő tárgyára és az ár 
meghatározására vonatkoznak;

4. A tájékoztatás elmulasztásának szerződéses hatásai

15. úgy véli, hogy ebben a szakaszban bonyolult lenne olyan általános szabályozást 
meghatározni, amely minden egyes szerződés jellemzőit figyelembe veszi;

5. Az elállás joga

5.1 A határidő tartama és kiszámítási módjai

16. hangsúlyozza, hogy egységesíteni kell a határidő kiszámítási módjait, előnyben részesítve 
a naptári számítási módot, annak érdekében, hogy erősödjék az ügyletek jogbiztonsága; 
azt is szükségesnek ítéli, hogy a határidő kezdőnapját úgy határozzák meg, mint azt az 
időpontot, amikor a fogyasztónak módjában áll szabad és világos beleegyezését adni, 
vagyis amikor az árut a fogyasztó átvette;

17. úgy véli azonban, hogy a határidő tartamát nem szabad egységesíteni, mivel e határidők 
eltérő időtartamokat indokló eltérő célkitűzéseknek felelnek meg, ezenkívül eltérő 
hagyományok vannak a tagállamokban, amelyek nyilatkozatuk szerint kötődnek azokhoz;

5.2 Az elállási jog gyakorlásának módja

18. hangsúlyozza, hogy meg fog erősödni a fogyasztók belső piacba vetett bizalma, ha a 
horizontális eszköz előírja, hogy a fogyasztó minden eszköz felhasználásával elállhat a 
szerződéstől, annak terhével, hogy adott esetben neki kell szolgáltatnia az elállása 
bizonyítékát; az is a véleménye, hogy a horizontális eszköznek azt is ki kellene 
nyilvánítania, hogy a fogyasztóknak nem szabad más költségeket viselniük, mint az áru 
visszaküldésének közvetlen költségei;

6. Általános szerződéses jogorvoslat bevezetése

19. az a véleménye, hogy az általános szerződéses jogorvoslat bevezetése meghaladja e 
felülvizsgálat kereteit mivel e fogalom a szerződések európai jogának hatálya alá tartozik; 
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20. javasolja azonban a csoportos fellépés bevezetését („collective redress”), amely a 
fogyasztói jog terén a tömeges jogviták rendezésének sajátos jogorvoslata;

7. A fogyasztási cikkek értékesítésére vonatkozó külön szabályok

7.1 A szabályozni kívánt szerződéstípusok

21. nem ítéli célszerűnek a fogyasztási cikkek értékesítésére vonatkozó szabályoknak a 
digitális tartalomszolgáltatásról szóló szerződésekre történő kiterjesztését, mivel azok 
külön szabályozás hatálya alá tartoznak, és a szoftvereket hasznosítási joggal 
forgalmazzák, és nem önmagukban adják el;

7.2 Nyilvános árverésen értékesített használt áruk

22. javasolja, hogy ezt a kérdést zárják ki a horizontális eszköz alkalmazási köréből, és 
tartsák fenn a tagállamoknak hagyott azon lehetőséget, hogy előírhassák, a fogyasztási 
cikk fogalma nem foglalja magába a nyilvános árverésen értékesített használt árukat; 
ajánlja azonban, hogy az internetes árverésekre külön szabályokat fogadjanak el;

7.3 A leszállítás fogalmának meghatározása és a kockázat átszállásának szabályozása

23. úgy véli, hogy a leszállítás fogalmának meghatározása és a kockázat átszállásának 
szabályozása szorosan összekapcsolódik; azt javasolja tehát, hogy a horizontális eszközbe 
foglalják bele a leszállítás fogalmának olyan közös meghatározását, mint azt az 
időpontot, amikor a fogyasztó fizikailag birtokba veszi az árut, feltéve, hogy a szerződő 
felek erről nem állapodtak meg másként, a kockázat átszállását a leszállítás időpontjára 
meghatározva;

7.4 Az áruk megfelelősége

24. úgy véli, hogy a horizontális eszköz hasznosan növelhetné a hibás teljesítésre vonatkozó 
határidőket annak az időtartamnak a hosszával, amíg az áru a javítás miatt nem 
használható; az is a véleménye, hogy a horizontális eszköz előírhatná a jótállási időnek a 
javítás határidejétől számítandó időtartamra történő meghosszabbítását;

25. hangsúlyozza azonban, hogy a horizontális eszköznek nem kellene magában foglalnia a 
használt tárgyakra vonatkozó külön szabályokat annak érdekében, hogy tiszteletben 
tartsák a tagállamok által a saját jogi hagyományaik szerint elfogadott szabályokat;

7.5 Bizonyítási teher

26. javasolja, hogy a megdönthető vélelem elvét terjesszék ki a jótállás teljes törvényes 
időtartamára arra a nehézségre tekintettel, amelyet egy hiba létezésének megállapíttatása 
jelent a fogyasztó számára, miközben a szakmai szereplő megfelelő technikai és pénzügyi 
eszközökkel rendelkezik;

7.6 Jogorvoslat

7.6.1 A hibaorvoslási lehetőségek igénybevételének sorrendje
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27. úgy véli, hogy a horizontális eszköz lehetővé tehetné a fogyasztó számára, hogy szabadon 
válasszon a nem megfelelő teljesítés esetén rendelkezésre álló kártalanítási módok közül, 
mivel az adásvételi szerződés felbontása a szerződés teljes nem-teljesítésének vagy a 
rendkívül súlyos szerződésszegéseknek az esetére van fenntartva;

7.6.2. Hibás teljesítés bejelentése

28. célszerűnek ítéli, hogy a horizontális eszköz szüntesse meg azokat a jelenlegi eltéréseket, 
amelyek napjainkban zavar forrásai;

7.6.3 A gyártó közvetlen felelőssége hibás teljesítés esetén

29. úgy véli, hogy nem helyénvaló beilleszteni a horizontális eszközbe a gyártó hibás 
teljesítés esetén fennálló közvetlen felelősségét;

7.7 Kereskedelmi jótállás

30. hangsúlyozza, hogy a kereskedelmi jótállásra vonatkozó kérdések (tartalom, átszállás, 
korlátozás) nem a jogi keret, hanem a szerződéses szabadság elvének hatálya alá 
tartoznak; úgy véli ezért, hogy e kérdéseknek nem kellene a horizontális eszköz részét 
képezniük; 

IV. A zöld könyv és a szerződések európai joga

31. külön kiemeli, hogy az európai fogyasztói jognak koherens módon kell illeszkednie a 
szerződések jogának általános elméletébe; úgy véli azonban, hogy ez nem idokolja a 
fogyasztóvédelmi vívmányok felülvizsgálatának annak érdekében történő elhalasztását, 
hogy figyelembe vegyék a szerződések európai joga kidolgozásának ütemtervét; 

V. A fogyasztók jogának hatékony alkalmazása

32. hangsúlyozza, hogy biztosítani kell a fogyasztók jogának hatékonyságát annak 
érdekében, hogy helyreállítsák a fogyasztók belső piacba vetett bizalmát; 

33. arra buzdítja a Bizottságot, hogy javítsa a fogyasztóvédelem jelenlegi eszközeit, ideértve 
azt is, hogy gondoskodjon a hatályos szabályok helyes alkalmazásáról és betartásáról;

34. felhívja a tagállamokat, hogy erősítsék a fogyasztóvédelemért felelős nemzeti hatóságaik 
közötti együttműködést, valamint könnyítsék azon igazságszolgáltatási és 
igazságszolgáltatáson kívüli jogorvoslatokat, amelyek lehetővé teszik a fogyasztók 
számára, hogy európai szinten érvényesítsék a jogaikat;

35. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottságnak és a Tanácsnak, 
valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.
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I. Háttér és problematika

A Bizottságnak a fogyasztóvédelmi joganyag felülvizsgálatáról szóló zöld könyve azokba a 
kötelezettségvállalásokba illeszkedik, amelyeket a „jobb szabályozás” kezdeményezéssel 
tettek, azzal a céllal egyszerűsítve és kiegészítve a jelenlegi szabályozási keretet, hogy 
létrehozzák a fogyasztók valódi belső piacát.

A zöld könyv a fogyasztók érdekében elkezdett nagy munkálatok középpontjában is van. Ez 
alapján az előadó osztja a bennük kifejezett eszményt: képesnek lenni arra, hogy a feladat 
elvégzésekor biztosíthassuk az európai polgárokat arról, hogy „akárhol is vannak az Európai 
Unióban, helyzetük nem változik, alapvető jogaik ugyanazok”.

A fogyasztóvédelmi joganyag felülvizsgálata és a szerződések európai jogára vonatkozóan 
végzett munkák között szoros kapcsolatok vannak. Ez a kényszer összetettebbé teszi ugyan a 
zöld könyv feladatát, azonban nem indokolja a fogyasztóvédelmi vívmányok 
felülvizsgálatának annak érdekében történő elhalasztását, hogy figyelembe vegyék a 
szerződések európai joga kidolgozásának ütemtervét, amelyről a legkevesebb, ami mondható, 
hogy pontatlan. Ugyanakkor észben kell tartani, hogy egyes fogalmak a szerződések általános 
jogának hatálya alá tartoznak (jóhiszeműség, jogorvoslat...).

A Bizottság számos megállapítása nem vitatható, és már önmagában igazolja a felülvizsgálat
szükségességét. A piac gyors fejlődése – különösen az új üzletkötési módok, mint például az 
elektronikus kereskedelem megjelenésével – részben idejét múlttá tette a hatályos 
jogszabályokat.

A zöld könyv ebben a tekintetben inkoherens, amire fel kell hívni a figyelmet. Kizárja 
ugyanis a felülvizsgálat alkalmazási köréből az „elektronikus kereskedelemről” szóló 
irányelvet. Az előadó javasolja e szöveg belefoglalását, valamint a távértékesítéssel nyújtott 
pénzügyi szolgáltatásokról szóló irányelv, a fogyasztói hitelről szóló irányelv és a 
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelv belefoglalását is, mivel azok a 
fogyasztók védelme európai eszközének részét képezik.

Egyébként a szabályozás széttagoltsága, különösen abból eredően, hogy a tagállamoknak 
széles mozgásteret hagytak az átültetés során, összefüggéstelenségeket és eltéréseket okoz az 
üzletkötő felek jogaiban és kötelezettségeiben.

A joganyag korszerűsítése tehát elengedhetetlen hozzájárulás a belső piac fejlődéséhez, 
miközben nagyobb jogbiztonságot nyújt a fogyasztóknak és a gazdasági szereplőknek is.

A fogyasztóvédelmi jog hatékony alkalmazása azonban továbbra is alapvető probléma, 
amellyel a zöld könyv nem foglalkozik.

A fogyasztók és a gazdasági szereplők bizalma visszaállításának legjobb módja a jog 
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hatékonyságának biztosítása. Ugyanis ha a fogyasztók haboznak a tartózkodási országukon 
kívül szerződést kötni, annak elsődleges oka az, hogy attól félnek, jogvita esetén nem lesznek 
képesek a jogaikat érvényesíteni. Alapvető fontosságú tehát gondoskodni a jobb 
végrehajtásról és a jobb alkalmazásról.

II. Jogalkotási megközelítés

1. A vegyes megközelítés választása

A világossá és koherenssé tétel szándéka megköveteli egy, a fogyasztóvédelem közös 
kérdéseit csoportosító horizontális jogi keret elfogadását. E horizontális eszköz a rugalmasság 
előnyét is tartalmazza: a piac új feltételeivel való szembenézés érdekében egyszerűbb és 
gyorsabb lesz számos irányelv helyett ezen egyetlen eszköz felülvizsgálatát elvégezni.

Azonban egyes kérdések továbbra is ágazati jellegűek maradnak, és nem tartozhatnak a 
horizontális eszköz hatálya alá. Tehát a vertikális megközelítést is fenn kell tartani.

Előadójuk tehát vegyes megközelítést javasol.

2. A horizontális eszköz alkalmazási köre

Az előadó szerint a horizontális eszközt a lehető legszélesebb módon kell alkalmazni a 
fogyasztási szerződésekre, akár nemzeti, akár határokon átnyúló ügyletekről van szó.

Ha a fogyasztó számára az ügylet jellegétől függően különböző jogrendszereket tennének 
kötelezővé, az valóban a felülvizsgálat célkitűzése ellen hatna, mivel új elemmel növelné az 
összetettséget.

3. A harmonizáció foka

A fogyasztóvédelemre vonatkozó közösségi jogszabályokat jelenleg a minimális 
harmonizáció elve jellemzi, amely lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy az irányelvekkel 
előírt védelmi szinteknél magasabbakat írjanak elő.

Egyetlen esetben sem fogadható el a fogyasztó számára, hogy lemondjon egy olyan, nagyobb 
védelmet nyújtó szabályról, amelynek előnyeit mindaddig élvezhette. Ezenkívül, a maximális 
harmonizáció előnyei még nem nyilvánultak meg. Ugyanis a „tisztességtelen kereskedelmi 
gyakorlatról” szóló irányelv nemrég történt elfogadása az egyetlen példája ennek a fajta 
harmonizációnak, s ez nem engedi meg azt a kellő távolságtartást, amely lehetővé tenné, hogy 
hasznos értékelési elem lehessen.

Az előadójuk ezért javasolja a kombinált megközelítés elfogadását. A horizontális eszköz 
maximális harmonizáción fog alapulni, míg az ágazati eszközök továbbra is a minimális 
harmonizáció elvén alapulnak, kivéve azokat, amelyeket már a maximális harmonizáció elve 
alapján elfogadtak, így például a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatról szóló irányelv. 
Először arról lehet határozni, hogy „mértéktartóak” maradunk, vagyis csak azokkal a 
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témákkal foglalkozunk, amelyekben valódi egyetértés van, vagy azért, mert ez megfelel a piac 
objektív szükségszerűségének, vagy mert nincs tényleges eltérés a nemzeti szabályok között.

Ez a megközelítés elkerülhetetlenül vezet a nem teljesen harmonizált ágazatra alkalmazandó 
jogrendszer kérdéséhez. A fogyasztó védelmének szándékával az előadó a következő 
megfogalmazást javasolja: „a kollízióra vonatkozó nemzetközi egyezmények és különösen a 
szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló 1980. évi Római Egyezmény (ún. 
Róma I.) alkalmazásának sérelme nélkül, a fogyasztó részesül a szokásos tartózkodási helye 
szerinti törvény kötelező rendelkezéseinek előnyeiben”.

III: A horizontális eszköz tartalma

1. A fogyasztó és a szakmai szereplő fogalommeghatározása

Előadójuk javasolja, hogy a fogyasztó fogalma csak azokra a természetes személyekre 
vonatkozzék, akik a szakmai tevékenységük keretébe nem tartozó célokért tevékenykednek.

Valóban, a jogi személyeknek e fogalomból való módszeres kihagyását a világosság kívánt 
célkitűzése igazolja. A lehető legobjektívebb kritériumokat kell elfogadni: a vállalkozás 
„mérete” olyan fogalom, amely túl sok értelmezésre ad lehetőséget. Előadójuk előnyben 
részesíti a megállapodás céljának negatív megközelítését, mivel az tűnik felülkerekedni mind 
a közösségi jogban, mind a nemzeti jogszabályokban.

Mivel a fogyasztó csak akkor részesül védelemben, ha szakmai szereplővel köt szerződést, az 
előadójuk a szakmai szereplő egyszerű és világos fogalommmeghatározását javasolja, véget 
vetve a használt kifejezések (eladó, szállító, forgalmazó) sokféleségének. E tekintetben nem 
szükséges különbséget tenni a gyakorolt tevékenység jellege szerint (kereskedelmi, ipari, 
kézműves, szabad), ha ezt a tevékenységet szakmai tevékenység címén gyakorolják. A 
szakmai szereplő magától értetődően lehet természetes vagy jogi személy.

Ezenkívül, előadójuk úgy véli, hogy a magánszemélyek közötti szerződéseket fogyasztói 
szerződéseknek kell tekinteni, amint az egyik szerződő fél szakmai szereplő 
közreműködésével jár el. Ugyanis, ha egy magánszemély szakmai meghatalmazottat vesz 
igénybe annak érdekében, hogy részesüljön annak technikai és jogi szakértelméből, logikus, 
hogy a másik szerződő felet ugyanolyan módon kell védeni, mintha szakmai szereplővel 
kötne szerződést.

2. A tisztességtelen szerződési feltételek

Alkalmazási kör

A tisztességtelen szerződési feltételekre vonatkozó rendelkezések jelenleg csak azokra a 
feltételekre vonatkoznak, amelyek nem képezik egyedi tárgyalás tárgyát. 

Az előadó úgy véli, hogy egyes esetekben a fogyasztót védeni kell olyan feltételekkel 
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szemben is, amelyek egyedi tárgyalás tárgyát képezik. Természetesen a szerződési 
szabadságnak továbbra is alapelvnek kell maradnia, de a fogyasztó nem mindig képes 
felmérni kötelezettségvállalása körét a technikai szakértelemmel rendelkező szakmai 
szereplővel szemben.

Jegyzékek

Az ezen irányelvhez csatolt jegyzék puszta felsorolás, és ezért a tagállamok különféleképpen 
értelmezik. A fogyasztók belső piacba vetett bizalmának erősítése érdekében előadójuk 
javasolja egy rugalmasabb, nagyobb védelmet nyújtó eszköz bevezetését:

- Tilos feltételek: rövid jegyzéke azoknak a feltételeknek, amelyek a legjelentősebb 
szerződéses egyensúlytalanságokat jellemzik.

- Tisztességtelennek feltételezett feltételek: azon feltételek jegyzéke, amelyekre vonatkozóan 
a szakmai szereplő bizonyítani képes, hogy nem tisztességtelenek.

- Egyéb feltételek: minden egyéb feltétel, amelyre vonatkozóan a fogyasztó kereseti jog révén 
bizonyítani képes, hogy tisztességtelenek.

A tisztességtelen jelleg megítélésének hatálya

Az előadó javasolja a tisztességtelen jelleg megítélésének a szerződés valamennyi központi 
feltételére történő kiterjesztését, ideértve azokat is, amelyek a szerződés fő tárgyára és az ár 
meghatározására vonatkoznak. Valóban, például egyes biztosítási szerződések tartalmaznak 
olyan, a jótállás kizárásáról szóló kikötést, amelynek tisztességtelen jellegét a jelenlegi 
rendelkezések értelmében ki lehet küszöbölni, mivel éppen ez a jótállás a szerződés tárgya.

4. Az elállás joga

Időtartam és kiszámítási módok

Az előadó javasolja a határidő kiszámítási módjainak egységesítését, a naptári számítási 
módot választva (belefoglalva az ünnepnapokat is, amennyiben azok tagállamonként 
eltérőek).

A határidő kezdőnapját is egyértelműen kell meghatározni. Az előadó azt javasolja, hogy ezt a 
kezdőpontot arra az időpontra határozzák meg, amikor a fogyasztó szabad és világos 
beleegyezését tudja adni, vagyis az áru már a birtokában van.

Előadójuk ellenben úgy véli, hogy a határidő tartamát nem lehet egységesíteni. A 
tagállamoknak e téren különbözőek a hagyományaik, amelyekhez nyilatkozatuk szerint 
kötődnek. Egyébként a határidők különféle célkitűzéseknek felelnek meg, amelyek 
kétségkívül igazolják a változó időtartamokat. A távértékesítés terén azt kell lehetővé tenni a 
fogyasztó számára, hogy úgy dönthessenn egy áruról, hogy az a szerződéskötéskor még nincs 
a birtokában, míg a házaló értékesítés esetén azt kellengedélyezni, hogy visszavonható legyen
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egy olyan döntés, amelyet netalán meggondolatlanul hoztak.

Gyakorlási mód

Jelentős eltérések vannak a tagállamok és az irányelvek között (egyszerű irat, ajánlott levél, az 
áru visszaküldése). Egyébként az elállási jog gyakorlását akadályozó egyes gyakorlatok 
fejlődőfélben vannak (arra vonatkozó kötelezettség, hogy számot kérjenek, mielőtt 
visszaküldik az árucikket, arra vonatkozó kötelezettség, hogy az eredeti, sértetlen 
csomagolásban küldjék vissza az árut…). Végül az új technológiák fejlődése amellett szól, 
hogy elég legyen egyszerű levélben kifejezni az elállási szándékot.

Előadójuk véleménye szerint a fogyasztó belső piacba vetett bizalma jelentősen meg fog 
erősödni, ha a horizontális eszköz előírja, hogy a fogyasztó bármilyen eszközzel elállhat,
annak terhével, hogy neki kell szolgáltatnia az elállása bizonyítékát.

5. Fogyasztási cikkek értékesítése

A leszállítás fogalmának meghatározása és a kockázat átszállásának szabályozása

Jelenleg azt a kérdést, hogy ki viseli az eladott áru megromlásának kockázatát és költségét, 
tagállamonként különbözőképpen szabályozzák. Egyeseknél a kockázat a szerződéskötés 
időpontjában száll a vevőre, más tagállamoknál a kockázat átszállása a leszállításkor történik.

Az előadó javasolja, hogy ezt a két kérdést együttesen foglalják bele a horizontális eszközbe. 
A fogyasztó számára megfelelő védelem biztosítása érdekében az előadó úgy véli, hogy a 
leszállítást úgy kell érteni, mint azt az időpontot, amikor a fogyasztó fizikailag birtokba veszi 
az árut, kivéve, ha a felek erről másképp állapodtak meg. A kockázat átszállása a leszállítás 
időpontjában történik meg.

A gyártó közvetlen felelőssége hibás teljesítés esetén

Az előadó úgy véli, nem helytálló, hogy a horizontális eszköz bevezesse a gyártó hibás 
teljesítésért fennálló közvetlen felelősségét. Ugyanis a fogyasztási cikkek értékesítésének és 
jótállásának egyes szempontjairól szóló irányelvet egyes tagállamokban csak nemrég ültették 
át, és még nem rendelkezünk az ahhoz szükséges távolsággal, hogy értékeljük az esetleges 
módosítások helytállóságát. 

Egyébként a gyártó közvetlen felelősségének bevezetése számos jogi nehézséget vet fel, 
amelyek közül egyesek a szerződések jogának körébe tartoznak (így a szerződések relatív 
hatályának megkérdőjelezése).


