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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a közösségi fogyasztóügyi politikai stratégiáról (2007-2013)
(2007/2189(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek és az Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak szóló, „Közösségi fogyasztóügyi politikai stratégia 2007–2013 - a 
fogyasztók pozíciójának erősítése, jólétük növelése, és hatékony védelmük” című 
bizottsági közleményre (COM(2007)0099),

– tekintettel a közösségi fogyasztóügyi stratégiáról (2007-2013) szóló, 2007. május 30–31-i 
tanácsi állásfoglalásra,

– tekintettel a határokon átnyúló szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók kötelezettségeiről 
szóló, 2007. szeptember 27-i állásfoglalására1,

– tekintettel a fogyasztóvédelmi vívmányok felülvizsgálatáról szóló zöld könyvről szóló, 
2007. szeptember 6-i állásfoglalására2,

– tekintettel „az egységes piac felülvizsgálata: az akadályok és elégtelenségek 
kiküszöbölése jobb végrehajtás és alkalmazás révén” című, 2007. szeptember 4-i 
állásfoglalására3,

– tekintettel az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak és a Régiók Bizottságának szóló, „Egységes piac a 21. századi Európa 
számára” című bizottsági közleményre (COM(2007)0724),

– tekintettel az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak és a Régiók Bizottságának szóló, „Az „Egységes piac a 21. századi Európa 
számára” című közleményt kísérő, „Általános érdekű szolgáltatások, beleértve az 
általános érdekű szociális szolgáltatásokat: új európai kötelezettségvállalás” című 
bizottsági közleményre (COM(2007)0725),

– tekintettel az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak és a Régiók Bizottságának szóló, „Lehetőségek, hozzáférés, 
közösségvállalás: úton a XXI. századi Európa új szociális jövőképének kialakítása felé” 
című bizottsági közleményre (COM(2007)0726),

– tekintettel az „Egységes piac a 21. századi Európa számára” című bizottsági közleményt 
kísérő, „Kezdeményezések a kiskereskedelmi pénzügyi szolgáltatások területén” című 
bizottsági munkadokumentumra (SEC(2007)1520),

                                               
1 Elfogadott szövegek, P6_TA(2007)0421.
2 Elfogadott szövegek, P6_TA(2007)0383.
3 Elfogadott szövegek, P6_TA(2007)0367.
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– tekintettel eljárási szabályzatának 45. cikkére,

– tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére, valamint a Gazdasági 
és Pénzügyi Bizottság, a Jogi Bizottság és a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság 
véleményeire (A6-0000/2008),

Bevezetés

1. üdvözli a közösségi fogyasztóügyi politikai stratégiáról szóló bizottsági közleményt;

2. álláspontja szerint a fogyasztóüggyel kapcsolatban horizontális megközelítésre van 
szükség, és alapvető fontosságú, hogy a fogyasztók érdekeit valamennyi érintett politikai 
területen figyelembe vegyék; üdvözli ezért, hogy a Bizottság kiemelte, hogy biztosítani 
kell a belső piac fokozottabb reagáló képességét a polgárok elvárásaival és aggályaival 
kapcsolatban; ezzel kapcsolatban emlékezteti a Bizottságot, hogy a fogyasztóügyi 
politikának az összes politikai területen korán, már a hatásvizsgálat szakaszában meg kell 
jelennie;

3. hangsúlyozza, hogy a fogyasztóvédelmi vívmányok felülvizsgálatának a fogyasztói jogok 
koherensebb jogi keretét kell eredményeznie; emlékeztet arra, hogy előnyben részesíti 
egy vegyes megközelítés elfogadását, azaz egy horizontális eszközt, amelynek elsődleges 
célja a meglevő jogszabályok koherenciájának biztosítása, és amely lehetővé teszi a 
joghézagok megszüntetését, azáltal, hogy az összes irányelvben közös horizontális 
kérdéseket következetes jogban gyűjti össze; úgy véli, hogy az egyedi kérdésekkel 
továbbra is külön, az egyes ágazatokra vonatkozó irányelvekben kell foglalkozni;

4. üdvözli a Bizottság által kinevezendő fogyasztóügyi összekötő tisztviselőkre irányuló 
javaslatot; sürgeti valamennyi főigazgatóságot, hogy tegyenek közzé éves jelentéseket 
arról, hogyan építik be a fogyasztóügyi politikát saját felelősségi körükbe;

5. álláspontja szerint az egész Európára kiterjedő erős fogyasztóvédelem és hatékony 
jogorvoslati rendszer a fogyasztók, valamint a versenyképes termelők és értékesítők 
előnyére fog válni; hangsúlyozza, hogy ez ösztönzőket fog létrehozni a vállalkozások 
számára, hogy tartósabb árut állítsanak elő és értékesítsenek, ami fenntarthatóbb 
növekedéshez fog vezetni; kiemeli, hogy a hatékony és fokozottabb fogyasztóvédelemre 
van szükség a belső piac jobb működésének eléréséhez;

6. intézkedésekre hív fel annak biztosítása érdekében, hogy az EU 27 kisebb, nemzeti piaca 
ténylegesen a világ legnagyobb kiskereskedelmi piacává alakuljon; álláspontja szerint 
ehhez arra van szükség, hogy a polgárok ugyanolyan biztonságban érezzék magukat, 
amikor az interneten vagy a sarki boltban vásárolnak, és a kis- és középvállalkozások 
(KKV-k) a belső piacon mindenütt ugyanazokat az egyszerű szabályokat vehessék alapul; 
felhívja a Bizottságot, hogy mérlegelje a KKV-k védelmének javítását szolgáló módokat;

7. hangsúlyozza, hogy a fogyasztóügyi politika európai normáinak a világszintű előírások 
hivatkozási pontjaként kell szolgálniuk, és üdvözli, hogy Európa úttörő szerepet tölt be, 
azáltal, hogy puha hatalmát a fogyasztói jogok világszintű előmozdítására használja fel;
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8. ösztönzi a Bizottságot, hogy a termékbiztonság tekintetében továbbra is garantálja a 
fogyasztói jogokat, azáltal, hogy javítja a piacfelügyeletet, erősíti a CE-jelölést, és 
megvizsgálja az általános termékbiztonságról szóló, 2001. december 3-i 2001/95/EK 
irányelv1 („általános termékbiztonsági irányelv”) felülvizsgálatának lehetőségét;

Bővített tudásalap

9. álláspontja szerint nem mindig feltételezhető, hogy a fogyasztók vásárlást megelőző 
magatartása ésszerű, sem pedig az, hogy probléma esetén kompenzációt kérnek; ezért 
arra hív fel, hogy fokozott hangsúlyt fektessenek a valódi fogyasztói magatartásra; 
emlékeztet az Európai Parlament által javasolt, közelmúltban elfogadott költségvetési 
tételre, amely egy – többek között a fogyasztói adatbázis kialakítását, felmérések és 
vizsgálatok elvégzését, valamint a tagállamokban elért eredmények összehasonlítását 
célzó – kísérleti projektre vonatkozik; üdvözli a Bizottság arra irányuló munkáját, hogy 
fogyasztóügyi politikai eredménytáblát hozzon létre, amely többek között az 
árszerkezettel, valamint a fogyasztói magatartással és elégedettséggel kapcsolatos 
ismeretek bővülését eredményezi;

10. üdvözli a hetedik kutatási és technológiafejlesztési keretprogram olyan eszközként való 
felhasználását, amellyel a fogyasztói magatartás elemző és empirikus megismerése
tovább bővíthető;

11. álláspontja szerint a fogyasztóvédelmet prioritásként kell kezelni, amikor az iparág és a 
társaságok a termékeket és szolgáltatásokat megtervezik, és a piaci változások vizsgálata
alapvető fontosságú; sürgeti a Bizottságot, hogy a fenti célok érdekében hajtson végre 
intézkedéseket;

12. hangsúlyozza, hogy a fogyasztóügyi politikának nemcsak a bekövetkezett kár orvosolása 
érdekében kell működnie, hanem előretekintő megközelítést is alkalmaznia kell; 
álláspontja szerint az új technológiák bevezetése vagy a megváltozott preferenciák miatt 
felmerülő lehetséges problémákra adott válasz terén a panaszok száma önmagában nem 
kielégítő mutatója annak, hogy mely területekre kell összpontosítani;

13. véleménye szerint az egyes vállalkozásokra összpontosítás helyett jobban szolgálja a 
fogyasztói érdekeket a vállalkozások kollektív irányítása; megállapítja, hogy ez például a 
veszélyes játékokkal kapcsolatos közelmúltbeli események során volt érzékelhető;

14. a fogyasztók és a vállalkozások közötti párbeszéd EU-szintű javítását célzó 
intézkedésekre hív fel; véleménye szerint a megfelelő párbeszéd – beleértve a legjobb 
gyakorlatok megosztását is – csökkenthetné a belső piacon jelentkező problémákat;

15. hangsúlyozza, hogy az EU-nak és a tagállamoknak többet kellene beruházniuk a 
fogyasztók tájékoztatását és oktatását szolgáló kampányokba; álláspontja szerint a 
fogyasztók oktatásának az általános iskola szintjén el kell kezdődnie; hangsúlyozza, hogy 
ennek az oktatásnak az élethosszig tartó tanulás szerves részét kell képeznie;

                                               
1 HL L 11., 2002.1.15., 4. o.
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16. az a véleménye, hogy a fogyasztóügyi politika megtervezésekor nagyobb hangsúlyt kell 
fektetni a sebezhető csoportok különleges igényeire, és figyelembe kell venni a 
demográfiai fejlődést; arra hív fel, hogy fektessenek külön hangsúlyt az idősek igényeire;

Fokozott hangsúly a szolgáltatásokon

17. emlékeztet a határokon átnyúló szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók kötelezettségeiről 
szóló állásfoglalására; várakozással tekint az e kérdéssel foglalkozó bizottsági 
munkaprogram elé; kéri a Bizottságot, hogy tegye még világosabbá az e területen tett 
további kezdeményezésekkel kapcsolatos esetleges szándékait;

18. véleménye szerint mind a magánszolgáltatásokat, mind az általános érdekű 
szolgáltatásokat fel kell venni az általános termékbiztonsági irányelv hatálya alá, hogy 
növeljék a bizalmat a határon átnyúló szolgáltatási ügyletekkel kapcsolatban;

19. álláspontja szerint nagyobb hangsúlyt kell helyezni az általános érdekű szolgáltatásokkal 
kapcsolatos jogi bizonytalanságok kezelésére;

20. hangsúlyozza, hogy többek között a postai szolgáltatásokkal, a vízzel, az energiával és a 
távközléssel kapcsolatban is megfelelő fogyasztóvédelemre van szükség; hangsúlyozza, 
hogy a szóban forgó ágazatok liberalizálásának a fogyasztók számára mindig 
kézzelfogható javulást kell eredményeznie;

21. álláspontja szerint további fellépésre van szükség a kiskereskedelmi pénzügyi 
szolgáltatások terén; üdvözli a Bizottság arra irányuló szándékát, hogy 
kezdeményezéseket indítson a belső piacon a fogyasztók választásának és mobilitásának 
javítása érdekében; felhívja a Bizottságot, hogy vizsgálja meg a pénzügyi intézmények –
például a bankok és biztosítótársaságok – lehetséges protekcionizmusát;

A jogorvoslat jobb hozzáférhetősége

22. üdvözli, hogy a stratégia a jobb végrehajtásra és jogorvoslatra helyezi a hangsúlyt; 
véleménye szerint ez messze a legfontosabb tényező a belső piaccal kapcsolatos 
fogyasztói bizalom megteremtésében; támogatja az e kérdésre irányuló további munkát;

23. álláspontja szerint a vitákat elsősorban peren kívül kell rendezni, mivel a jogorvoslat nem 
bírósági eszközei gyorsabbak és alacsonyabb költséggel elérhetők; ez a távlat kiemeli, 
hogy az európai fogyasztóvédelmi központok és a SOLVIT megerősítésére van szükség, 
és a hálózataik számára bővebb pénzügyi források biztosítására hív fel;

24. felhívja a Bizottságot, hogy vizsgálja meg az európai ombudsman hivatalában a külön 
európai fogyasztóvédelmi ombudsmani tiszt létrehozásának előnyeit;

25. megállapítja, hogy néhány, de nem az összes tagállamban már létezik kollektív 
jogorvoslati rendszer; megállapítja, hogy a fogyasztók e tekintetben nem részesülnek 
egyenlő bánásmódban az egész EU-ban;
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26. sürgeti a Bizottságot, hogy terjesszen elő kezdeményezéseket a kollektív jogorvoslati 
rendszerre, amelyben a fogyasztóvédelmi ombudsman vagy más érintett hatóság jár el; 
hangsúlyozza, hogy az európai rendszernek különböznie kell az Egyesült Államok 
csoportos kereseti (class action) rendszerétől, és a kártérítési igényeknek mindig a 
tényleges kárhoz kell kapcsolódniuk; hangsúlyozza, hogy a kollektív jogorvoslat célja 
nem az, hogy a fogyasztók számára új jogokat biztosítson, hanem pusztán a meglevő 
jogok érvényesítésének új eszköze; álláspontja szerint a rendszernek tág hatókörrel kell 
rendelkeznie, könnyen hozzáférhetőnek kell lennie, valamint a tájékoztatás és a 
bizalmasság közötti megfelelő egyensúlyon kell alapulnia;

o

o o

27. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.
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A fogyasztóvédelmet az EU jogának minden egyes területén figyelembe kell venni, és nem 
lehet egyedi politikai területnek tekinteni. Nem a belső piac kiegészítése, és nem is 
„jutalomfalat”, amelynek célja, hogy az emberek jobban érezzék magukat. Egy mozaik 
alapvető fontosságú darabja, amely nélkül a belső piac nem lenne teljes. Az előadó üdvözli a 
2007-től 2013-ig tartó közösségi fogyasztóügyi politikai stratégiát, ám emellett úgy gondolja, 
hogy a stratégiának aktív és folyamatos nyomon követésre van szüksége ahhoz, hogy valóban 
eljusson a fogyasztókhoz.

Az európai belső piacban ott rejlik az a potenciál, hogy a világ legnagyobb egységes 
kiskereskedelmi piaca legyen, ám ez a célkitűzés eddig nem valósult meg. Az eddig még nem 
teljes mozaik egyik hiányzó darabja, hogy hiányzik a fogyasztók EU-ba vetett bizalma, az 
abszolút bizalom, hogy az illető egy másik tagállamban bárhol és bármikor fogyaszthat, és 
teljes biztonságban érezheti magát. A Bizottság bízik abban, hogy ez a célkitűzés 2013-ig 
megvalósul. Az előadó reméli, hogy ez igaznak bizonyul, ám álláspontja szerint csak akkor 
fog megvalósulni, ha képesek vagyunk végrehajtani a fogyasztói bizalom megerősítéséhez 
szükséges intézkedéseket.

Az európai fogyasztóvédelmi központok hálózatának megerősítése örömteli. A központok 
számára a jövőben megfelelő forrásokat kell biztosítani, hogy hatékonyan működhessenek, és 
gyorsan reagálhassanak az újonnan megjelenő tendenciákra és fejleményekre.

Az előadó hangsúlyozza, hogy az EU-ban a fogyasztóvédelem külső dimenzióval is bír, amint 
azt a nem biztonságos játékok behozatalával kapcsolatos közelmúltbeli események 
egyértelműen igazolták. Az EU veszélyes fogyasztási cikkekkel kapcsolatos sürgősségi 
riasztórendszerében, a RAPEX-ben a panaszok számának nagyfokú emelkedése azt mutatja, 
hogy e tekintetben is sok még a tennivaló. A fogyasztóknak képesnek kell lenniük bízni a 
belső piacon forgalomban levő összes termékben – mind az EU-ból, mind pedig a harmadik 
országokból származó termékekben.

Külön hangsúlyt kell fektetni a különösen sebezhető fogyasztók, a gyermekek és az idősek 
védelmére. Európában az elkövetkező években hamarosan és számottevően nőni fog az 
idősek száma. A tagállamoknak és a fogyasztóvédelmi szervezeteknek a fogyasztók 
oktatására kell összpontosítaniuk; ennek már az iskolákban meg kell kezdődnie, és az 
élethosszig tartó tanulás egyik vezérfonalaként kell kezelni. A tájékoztató kampányok 
különösen az új tagállamokban alapvető fontosságúak a fogyasztók tudatosságának 
növeléséhez.

Az egész Európára kiterjedő kollektív jogorvoslati rendszer nélkülözhetetlen. A valódi belső 
piacnak, amely mobil fogyasztókkal rendelkezik, kompenzáció kérését szolgáló eszközöket 
kell biztosítania számukra arra az esetre, ha valami rosszul alakul. Míg a vitákat elsősorban 
peren kívül kell rendezni, lehetőséget kell biztosítani arra is, hogy a kérdést jogi eszközökkel 
kezeljék.

Fontos levonni a tanulságot az egyesült államokbeli, nem kielégítő csoportos kereseti (class 
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action) rendszerből. Ez nem válhat a lehetséges európai rendszer alapjává. A kollektív 
jogorvoslatnak a fogyasztókat nem új jogokkal kell felruháznia, hanem pusztán segítséget kell 
nyújtania számukra a meglevő jogok teljes mértékű érvényesítéséhez. A kártérítési igénynek 
mindig a ténylegesen bekövetkezett kárhoz kell kapcsolódnia.

Néhány tagállamban már működik ilyen rendszer, ám a rendszerek tagállamonként eltérnek. 
A Bizottság jelenleg vizsgálja a különböző bevezetett nemzeti rendszereket. Az előadó által e 
tekintetben felvetett javaslat felkérné a Bizottságot, hogy vizsgálja meg az európai 
ombudsman hivatalában a külön európai fogyasztóvédelmi ombudsmani tiszt létrehozásának 
előnyeit, aki többek között az EU ellen benyújtott kollektív jogorvoslati panaszokat 
koordinálná.

Az előadó üdvözli, hogy a fogyasztók érdekeit újabban jobban beépítették más politikai 
területekbe. Fontos, hogy ezt a fejleményt tovább erősítsék. A fogyasztók érdekeit az új 
politikák kialakításakor mindig figyelembe kell venni. Ez nélkülözhetetlen annak 
biztosításához, hogy a fogyasztók teljes mértékben élvezhessék az EU belső piacának 
előnyeit.
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