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RÖVID INDOKOLÁS

A. A javaslat tartalma

A közös európai adásvételi jogról szóló javaslattal a Bizottság az egyes tagállamokban 
érvényes szerződéses jog közötti különbségekből adódó akadályt szeretné megszüntetni a 
belső piacon. Ez az eszköz bevezeti a nemzeti jogba a szerződéses jogra vonatkozó, a 
kereskedő által a fogyasztó kifejezett beleegyezése esetén választható alternatív rendelkezések 
összességét. Ez az opcionális eszköz csak a határokon átnyúló, ingó vagyonra, digitális 
tartalomra vonatkozó adásvételi szerződések és kapcsolódó szolgáltatási szerződések esetén 
választható, amelyek kereskedők és fogyasztók (B2C) vagy olyan kereskedők között jönnek 
létre, ahol legalább az egyik fél kkv (B2B). A tagállamok természetesen azokra a tisztán belső 
szerződésekre és B2B-megállapodásokra is kiterjeszthetik az eszköz hatályát, amelyekben 
nem vesz részt kkv. 

A Bizottság véleménye szerint az egységes szerződéses jog csökkentheti a kereskedők, 
különösen pedig a kkv-k tranzakciós költségeit. Az előterjesztett rendszer szélesebb körű és 
versenyképesebb termékkínálatot, valamint magas szintű fogyasztóvédelmet és 
jogbiztonságot biztosít a fogyasztók számára.

B. Az előadó megjegyzései

A szerződéses jog különbségei akadályt képeznek, amelyek ugyan nem tekinthetők a 
legnagyobb hátráltató tényezőnek. Ennek ellenére mindent meg kell tenni ezen akadály 
lebontása érdekében. A Gazdasági és Monetáris Bizottság előadójaként úgy vélem, hogy az 
én feladatom felhívni a figyelmet a javaslat konkrét gazdasági hatására, valamint hozzáadott 
értékének maximalizálására a vállalkozások és fogyasztók számára. 

Az az alapvető kérdés, hogy a jelenlegi különbségekből adódó költségek meghaladják-e az új 
rendszer költségeit. Ezzel kapcsolatban azt is tekintetbe kell venni, hogy a határokon átnyúló 
adásvételi szerződések jogi kerete a fogyasztók jogairól szóló, nemrég elfogadott irányelv, az 
alternatív és online vitarendezésre vonatkozó törvényhozói javaslatok és a Róma I. rendelet 
2013-ban sorra kerülő kiértékelése miatt még igen képlékeny. Mindazonáltal a nem teljes 
mértékben egyértelmű hatásvizsgálat ellenére elfogadhatónak tűnik, hogy a választható 
egységes rendszer hozzáadott értéket teremthet a belső piac számára. Ugyanakkor az 
érdekeltek szervezetei által a javaslatra adott válaszokból kiderül, hogy viszonylag kevés 
„haszonra” számítanak belőle. Következésképpen az egységes rendszert konkrétan úgy kell 
kidolgozni, hogy az egyértelmű legyen, maximális jogbiztonságot nyújtson és ne hordozzon 
magában negatív ösztönzőként ható többletköltségeket. Emellett a fogyasztóknak magas 
szintű fogyasztóvédelemre kell tudni számítaniuk. 

Mivel a fogyasztók jogairól szóló irányelvre vonatkozó nehéz tárgyalások során (a „first best” 
opció formájában) kirajzolódtak a harmonizáció maximális határai, az előadó az opcionális 
eszköz melletti döntést támogatja. 

Az előadó továbbá üdvözli azt, hogy a B2B szerződéses jogviszonyok is bekerültek ebbe a 
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javaslatba. Ugyanis a kkv-k a vállalkozások közötti kapcsolatok keretein belül is profitálnak 
az alacsonyabb jogi költségekből. Ezenkívül a hatásvizsgálat arra is felhívja a figyelmet, hogy 
a jelentős potenciális gazdasági haszon éppen a kkv-k közötti tárgyalások egyszerűsítésében 
rejlik. Emellett ilyen módon a kkv-k B2B-kapcsolatokban elfoglalt gyakran gyengébb 
tárgyalási pozícióját is elismerik. Az előadó örömmel üdvözli az üzleti partnerek általi 
késedelmes fizetésre vonatkozó rendelkezések kötelező jellegét. Ezt az adásvételi jogi eszközt 
azonban még jobban a kkv-kra kell szabni. 

A szerződéses jogviszony számos lényeges elemének szabályozása hiányzik a javaslatból, 
ami miatt a cégeknek a külföldi jog tekintetében valószínűleg még mindig tanácsadást kell 
igénybe venniük, és nem valósul meg a kívánt jogbiztonság. Mindenekelőtt a tulajdonjog-
átruházásra vonatkozó rendelkezés(ek) hiánya problémás. Ezért legkésőbb az első 
kiértékeléskor meg kell vizsgálni, hogy a (27) preambulumbekezdésben említett témákat, 
különösen pedig a tulajdonjog-átruházás kérdését is ebben az irányelvben kell-e szabályozni. 

Habár a pénzügyi szolgáltatások az Európai Parlament egy korábbi jelentésében 
megfogalmazott kérés alapján alapvetően nem tartoznak a rendelet hatálya alá, ezzel 
kapcsolatban bizonyos pontokon további pontosításokra van szükség.

Mivel ennek az eszköznek elsősorban az a célja, hogy korlátozza a kkv-k határokon átnyúló 
kereskedelemben keletkező költségeit, a Bizottságnak a képviseleti szervezetekkel egyeztetve 
modellszerződések formájában konkretizálnia kell az európai adásvételi jogot. Mindez 
erősítené a jogbiztonságot és a rendelet felhasználóbarát jellegét.

Végezetül az előadó bízik abban, hogy látva az érdekvédelmi szervezetek aggodalmát, az 
illetékes bizottság (JURI) és a társbizottság (IMCO) foglalkozik majd a számos terminológiai 
pontatlansággal, az arra vonatkozó tájékoztatási igénnyel, hogy a Róma I. rendelet 6. cikke (2) 
bekezdésének alkalmazása nem azt eredményezi, hogy az adásvételi jogra vonatkozó 
eszközben szabályozott fogyasztói jogokkal szemben mégis a szigorúbb nemzeti 
rendelkezések érvényesülnek, továbbá a rendelet 8. és 9. cikkében található pontatlansággal, 
valamint a rendszer megfelelő mértékben vonzóvá tétele érdekében a kereskedők és a 
fogyasztók jogai és kötelezettségei közötti jobb egyensúly kialakításával.

MÓDOSÍTÁSOK

A Gazdasági és Monetáris Bizottság felhívja a Jogi Bizottságot mint illetékes bizottságot, 
hogy jelentésébe foglalja bele a következő javaslatokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
19 a preambulumbekezdés (új)

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás

(19a) Speciális jellegük miatt a pénzügyi 
szolgáltatásoknak e rendelet hatályán 
kívül kell esniük. A rendelet 
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alkalmazásában „pénzügyi 
szolgáltatások” – bár nem kizárólag – a 
következők által teljesített szolgáltatások 
és tevékenységek: a 2006/48/EK irányelv 
4. cikkének 1., 5. és 21. pontja szerinti 
hitelintézet, pénzügyi intézmény vagy 
kiegészítő szolgáltatásokat nyújtó 
vállalkozás; a 2009/138/EK irányelv 13. 
cikkének 1., 2., 4. és 5. pontja, valamint 
212. cikkének (1) bekezdésének f) pontja 
szerinti biztosító, viszontbiztosító vagy 
biztosítói holdingtársaság; a 2006/49/EK 
irányelv 3. cikke (1) bekezdésének b) 
pontja szerinti befektetési vállalkozás; a 
2007/64/EK irányelv 4. cikke 9. pontja 
szerinti pénzforgalmi szolgáltató; a 
2009/110/EK irányelv 2. cikke 3. pontja 
szerinti elektronikuspénz-kibocsátó; a 
.../.../EK irányelv [a lakóingatlanokhoz 
kapcsolódó hitelmegállapodásokról szóló 
európai parlamenti és tanácsi irányelvre 
irányuló javaslat] 3. cikke e) és i) pontja 
szerinti hitelközvetítő vagy nem-
hitelintézet; a 2008/48/EK irányelv 3. 
cikkének b) vagy f) pontja szerinti hitelező 
vagy hitelközvetítő. Valutaváltási 
szolgáltatás nyújtása szintén pénzügyi 
szolgáltatásnak tekintendő.

Indokolás

Az előadó kívánatosnak tartja, hogy a pénzügyi szolgáltatások rendelet hatálya alóli 
kizárásának említése explicit módon jelenjen meg a preambulumban, és hogy ezt a kategória 
nem kimerítő jellegű meghatározása is egészítse ki.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
 30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) A közös európai adásvételi jogra 
irányadó alapelv a szerződési szabadság 
kell, hogy legyen. A felek autonómiája 
csak akkor és annyiban korlátozható, ha az 

(30) A közös európai adásvételi jogra 
irányadó alapelv a szerződési szabadság 
kell, hogy legyen. A felek autonómiája 
csak akkor és annyiban korlátozható, ha az 
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elengedhetetlen, különösen a 
fogyasztóvédelem okán. Ha fennáll ilyen 
ok, a szóban forgó szabályok kötelező 
jellegét egyértelműen jelezni kell.

elengedhetetlen, különösen a 
fogyasztóvédelem és a kkv-k védelme
okán. Ha fennáll ilyen ok, a szóban forgó 
szabályok kötelező jellegét egyértelműen 
jelezni kell.

Indokolás

Habár a szerződési szabadság valóban kulcsfontosságú, a kkv-k bizonyos B2B-
viszonylatokban fennálló gyengébb tárgyalási pozíciójának realitását is egyértelműen el kell 
ismerni és azt – ahol szükséges – orvosolni kell.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
 34 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34a) Annak érdekében, hogy a közös 
európai adásvételi jog a lehető 
legfelhasználóbarátabb legyen a 
kereskedők – különösen a kkv-k –
számára, illetve összhangban az Európai 
Parlament ajánlásaival a Bizottság 
valamennyi hivatalos uniós nyelven 
európai szabványszerződés-mintákat 
bocsát rendelkezésre, melyeket a 
fogyasztók és a kereskedelmi szereplők 
szervezeteivel együttműködésben dolgoz 
ki.

Indokolás

Az európai szabványszerződések elkészítését a jelenlegi javaslat sajnálatos bonyolultsága, 
valamint a kkv-knál házon belül rendelkezésre álló jogi szakértelem hiánya teszi nagyon 
kívánatossá.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
 34 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34b) Emellett a Bizottság képzéseket fog 
szervezni a jogi szakemberek, valamint a 
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reprezentatív szakmai és szakmaközi 
vállalkozói szervezetek számára. Továbbá 
tájékoztat arról, hogy e rendelet miképpen 
függ össze a fogyasztók rendelkezésére 
álló alternatív vitarendezési formákról 
szóló …-i XXX/XXXX/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelvvel1 és a 
fogyasztói viták online rendezéséről szóló 
…-i YYYY/YYYY/EU európai parlamenti 
és tanácsi rendelettel2.
__________________
1HL L ...
2HL L ...

Indokolás

A szakmai és szakmaközi vállalkozói szervezetek gyakran játszanak fontos szerepet abban, 
hogy tagjaik eligazodjanak a jelenlegi és az új szabályozások között, ezért nekik is biztosítani 
kell az új közös európai adásvételi jog rendszeréről szóló képzéseket.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
 35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35) Továbbá, ötévnyi működés után 
indokolt felülvizsgálni a közös európai 
adásvételi jognak vagy e rendelet bármely 
más rendelkezésének alkalmazását. A 
felülvizsgálatnak többek között figyelembe 
kell vennie a vállalkozások közötti 
szerződések tekintetében a hatály további 
kiterjesztésének szükségességét, és a 
digitális tartalom, valamint az uniós 
vívmányok jövőbeni fejlődése tekintetében 
megvalósuló piaci és technológiai 
fejlődést.

(35) Továbbá, ötévnyi működés után 
indokolt felülvizsgálni a közös európai 
adásvételi jognak vagy e rendelet bármely 
más rendelkezésének alkalmazását.  A 
felülvizsgálatnak többek között figyelembe 
kell vennie a vállalkozások közötti 
szerződések tekintetében a hatály további 
kiterjesztésének szükségességét, a közös 
európai adásvételi jog szükségességét 
különös figyelemmel a tulajdonjog 
átruházására és a kártérítésekre 
vonatkozó szabályokra, és a digitális 
tartalom, valamint az uniós vívmányok 
jövőbeni fejlődése tekintetében 
megvalósuló piaci és technológiai 
fejlődést. Annak érdekében, hogy a közös 
európai adásvételi jogszabály olyan 
bonyolultabb szerződések esetében is 
használható legyen, mint a biztosításokkal 
vagy pénzügyi szolgáltatásokkal
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kapcsolatos szerződések, a felülvizsgálat 
során meg kell fontolni annak lehetőségét 
is, hogy ezeket az eszközöket beillesszék 
egy olyan még átfogóbb közös európai 
szerződésjogba, melybe beletartoznának a 
biztosításokra és közlekedésre vonatkozó 
jogszabályok is. Ezért tekintetbe kell venni 
a fizetésképtelenségre vonatkozó – a 
kényszereladásokra is kiterjedő – közös 
európai jogszabály kidolgozásának 
lehetőségét.

Indokolás

Noha célja a szerződésjogra vonatkozó rendelkezések átfogó csomagba rendezése, a javaslat 
a szerződéses kapcsolatok számos fontos aspektusáról megfeledkezik, és ezzel megteremti 
annak kockázatát, hogy a vállalkozások továbbra sem lesznek képesek mentesíteni magukat a 
más országokban hatályos rendszerekre vonatkozó jogi tanácsadás igénybevételének 
költségeitől. Különös aggodalomra ad okot a tulajdonjog-átruházásra vonatkozó 
rendelkezések hiánya. Ezért legkésőbb az első felülvizsgálat alkalmával a Bizottságnak meg 
kell fontolnia, hogy a (29) preambulumbekezdésben említett kérdéseket – elsősorban a 
tulajdonjog-átruházásét – e rendelet keretében rendezze. 

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – h pont – ii a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iia. külföldi valuta vásárlása;

Indokolás

Bár a pénzügyi szolgáltatások alapvetően nem esnek a rendelet hatálya alá, további 
pontosításra van szükség annak elkerülése érdekében, hogy azok a szándék ellenére mégis 
belekerüljenek a rendeletbe.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – j pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. pénzügyi szolgáltatások, ideértve az i. pénzügyi szolgáltatások, ideértve az 
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online banki szolgáltatásokat; online banki szolgáltatásokat, a fizetési 
szolgáltatásokat és az elektronikus pénz 
kibocsátását;

Indokolás

Bár a pénzügyi szolgáltatások alapvetően nem esnek a rendelet hatálya alá, további 
pontosításra van szükség annak elkerülése érdekében, hogy azok a szándék ellenére mégis 
belekerüljenek a rendeletbe.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – m pont – iv alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iv. a pénzügyi szolgáltatások; iv. a pénzügyi szolgáltatások, ideértve a 
fizetési szolgáltatásokat és az elektronikus 
pénz kibocsátását, valamint az akár 
árukra, akár digitális tartalmakra vagy 
másra vonatkozó bármiféle biztosítást;

Indokolás

Bár a pénzügyi szolgáltatások alapvetően nem esnek a rendelet hatálya alá, további 
pontosításra van szükség annak elkerülése érdekében, hogy azok a szándék ellenére mégis 
belekerüljenek a rendeletbe.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A közös európai adásvételi jog 
kizárólag akkor alkalmazható, ha az áru 
eladója vagy a digitális tartalom 
szolgáltatója kereskedő. Amennyiben 
valamennyi szerződő fél kereskedő, a 
közös európai adásvételi jog akkor 
alkalmazható, ha a felek legalább egyike 
kis- vagy középvállalkozás (a 
továbbiakban: kkv).

(1) A közös európai adásvételi jog 
kizárólag akkor alkalmazható, ha az áru 
eladója vagy a digitális tartalom 
szolgáltatója kereskedő.
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Indokolás

A közös európai adásvételi jog igénybevételének tiltása nem kkv-k közötti szerződések 
esetében indokolatlannak tűnik. Mivel választható rendszerről van szó, javasoljuk a tiltás 
kivételét, hogy a nagyobb vállalatok közötti, határokon átívelő kereskedelem is részesülhessen 
a közös európai adásvételi jog előnyeiből.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
14 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14a. cikk
Eszköztár

Az… [e rendelet alkalmazásának 
időpontját követő első év elteltével] a 
Bizottság a közös európai adásvételi jog 
kiegészítőjeként átfogó „eszköztárat” 
bocsát rendelkezésre. Az eszköztár 
legalább egy, a közös európai adásvételi 
jognak megfelelő standard kifejezéseket és 
feltételeket tartalmazó mintaszerződést 
tartalmaz, továbbá tájékoztató formájában 
cikkenként értelmezi a közös európai 
adásvételi jogot;

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az… [e rendelet alkalmazásának 
időpontját követő 4. év elteltével] a 
tagállamok tájékoztatják a Bizottságot e 
rendelet alkalmazásáról, különösen a közös 
európai adásvételi jog elfogadottságának 
mértékéről, arról, hogy a közös európai 
adásvételi jog rendelkezései mennyiben 
szolgáltak peres eljárások alapjául, és arról, 
hogy a fogyasztóvédelem szintje aktuálisan 
mennyiben különbözik a közös európai 
adásvételi jogban és a nemzeti jogban. A 

(1) Az… [e rendelet alkalmazásának 
időpontját követő 4. év elteltével] a 
tagállamok tájékoztatják a Bizottságot e 
rendelet alkalmazásáról, értékelve
különösen a közös európai adásvételi jog 
elfogadottságának mértékét a kkv és a nem 
kkv formában tevékenykedő kereskedők 
körében, azt, hogy a tranzakciós költségek 
csökkenését eredményezte-e, és azt, hogy a 
közös európai adásvételi jog rendelkezései 
mennyiben szolgáltak peres eljárások 
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tájékoztatásnak ki kell térnie a közös 
európai adásvételi jog rendelkezéseit 
értelmező nemzeti bíróságok ítélkezési 
gyakorlatának átfogó áttekintésére is.

alapjául, és arról, hogy a fogyasztóvédelem 
szintje aktuálisan mennyiben különbözik a 
közös európai adásvételi jogban és a 
nemzeti jogban. A tájékoztatásnak ki kell 
térnie a közös európai adásvételi jog 
rendelkezéseit értelmező nemzeti 
bíróságok ítélkezési gyakorlatának átfogó 
áttekintésére is.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az… [e rendelet alkalmazásának 
időpontját követő 5. év elteltével] a 
Bizottság részletes jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak e 
rendelet működésének felülvizsgálatáról, 
figyelembe véve többek között a 
vállalkozások közötti szerződések 
tekintetében a hatály további 
kiterjesztésének szükségességét, valamint a 
digitális tartalom és az uniós vívmányok 
jövőbeni fejlődése tekintetében a piaci és 
technológiai fejlődést.

(2) Az… [e rendelet alkalmazásának 
időpontját követő 5. év elteltével] a 
Bizottság részletes jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak e 
rendelet működésének felülvizsgálatáról, 
figyelembe véve többek között a 
vállalkozások közötti szerződések 
tekintetében a hatály további 
kiterjesztésének szükségességét, azt, hogy 
szükséges-e a közös európai adásvételi 
jogba olyan rendelkezéseket beilleszteni, 
amelyek a szerződéses kapcsolatok közös 
európai adásvételi jog által jelenleg nem 
tárgyalt aspektusait – elsősorban a 
tulajdonjog-átruházást és a kártérítést –
szabályozzák, valamint a digitális tartalom 
és az uniós vívmányok jövőbeni fejlődése 
tekintetében a piaci és technológiai 
fejlődést.

A felülvizsgálat során különösen értékelni 
kell azt, hogy a közös európai adásvételi 
jog alkalmazása hozzájárult-e a 
fogyasztók bizalmának növekedéséhez a 
határokon átívelő kereskedelem 
tekintetében, valamint a tranzakciós 
költségek csökkentéséhez. Értékelni kell 
továbbá a sérülékeny fogyasztókra tett 
hatást. Ezenkívül a fogyasztóvédelem 
magas szintjének a közös európai 
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adásvételi jog alapján történő fenntartása 
érdekében a jelentésnek kellőképpen át 
kell tekintenie a fogyasztói jogokról szóló 
2011. október 25-i 2011/83/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelven1

időközben végrehajtott változtatásokat is.
A közös európai adásvételi jogon kívül 
eső, de a szerződéses jogviszony 
vonatkozásait érintő szerződéses és nem 
szerződéses jellegű témákat illetően a 
Bizottság a következő kérdéseket tárgyalja 
meg: a tulajdonjog-átruházás, a jogi 
személyiséggel rendelkezés, a 
megállapodás érvénytelensége 
cselekvőképtelenség, jogellenesség vagy a 
jó erkölcsbe való ütközés miatt, a 
megállapodás nyelvének meghatározása, 
a megkülönböztetésmentességre, a 
képviseletre, valamint a hitelezői és adósi 
többességre vonatkozó kérdések, a felek 
megváltozása – többek között 
engedményezés, elszámolás és
összeolvadás során –, a tulajdonjog, 
többek között a tulajdonjog-átruházás, a 
szellemi tulajdonjog és a tiltott 
cselekmény, valamint a szerződéses és 
nem szerződéses felelősségi igényeknek a 
közös európai adásvételi jog hatályán 
kívüli egybeesése.
––––––––––––––––––
1 HL L 304., 2011.11.22., 64. o.

Indokolás

Noha célja a szerződésjogra vonatkozó rendelkezések átfogó csomagba rendezése, a javaslat 
a szerződéses kapcsolatok számos fontos aspektusáról megfeledkezik, és ezzel megteremti 
annak kockázatát, hogy a vállalkozások továbbra sem lesznek képesek mentesíteni magukat a 
más országokban hatályos rendszerekre vonatkozó jogi tanácsadás igénybevételének 
költségeitől. Különösen aggodalomra ad okot a tulajdonjog-átruházásra vonatkozó 
rendelkezések hiánya. Ezért legkésőbb az első felülvizsgálat alkalmával a Bizottságnak meg 
kell fontolnia, hogy a (29) preambulumbekezdésben említett kérdéseket – elsősorban a 
tulajdonjog-átruházásét – e rendelet keretében rendezze.

Módosítás 13



AD\915154HU.doc 13/14 PE491.011v02-00

HU

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A közös európai adásvételi jog hatálya 
alá tartozó, de általa kifejezetten nem 
rendezett kérdéseket annak céljaival és 
alapelveivel, továbbá valamennyi 
rendelkezésével összhangban kell rendezni, 
annak a nemzeti jognak a felhívása 
nélkül, amely a közös európai adásvételi 
jog vagy egyéb jog használatára 
vonatkozó megállapodás hiányában
alkalmazandó lenne.

(2) A közös európai adásvételi jog hatálya 
alá tartozó, de általa kifejezetten nem 
rendezett kérdéseket lehetőleg annak 
céljaival és alapelveivel, továbbá 
valamennyi rendelkezésével összhangban 
kell rendezni.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 20 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a teljes árról és a további díjakról és 
költségekről, összhangban a 14. cikk (1) 
bekezdésével;

b) a teljes árról és a további díjakról és 
költségekről, összhangban a 14. cikk (1) és 
(2) bekezdésével;

Indokolás

Ha a szerződést a kereskedő helyiségében írják alá, nem érthető, hogy a fogyasztó miért nem 
kaphatná meg az árral kapcsolatos, a 14. cikk szerinti összes információt.
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