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A Bizottság javaslata és a javaslat célkitűzései

Az Európai Bizottságnak a fogyasztók jogairól szóló irányelvre vonatkozó javaslata a 
közösségi jog négy hatályos jogszabályát1 egyetlen jogi eszközbe integrálja. A javaslat a 
fogyasztóvédelmi joganyag 2004-ben elindított, a fogyasztóvédelem hatályos jogszabályi 
keretrendszerének egyszerűsítése és kiegészítése céljából folytatott felülvizsgálatának 
eredménye. A javaslatot 2008. október 8-án, a konzultációs folyamatot és a hatásvizsgálatot 
követően terjesztették elő, és azt veti fel, hogy az új irányelvnek a teljes harmonizáció elvét 
kellene alkalmaznia.

A javaslat kettős célkitűzése szerint biztosítani kell, hogy mind a 27 európai uniós tagállam 
fogyasztói töretlen bizalommal fordulhassanak a fogyasztóvédelem felé, valamint hogy az 
üzleti vállalkozások – méretüktől függetlenül – a szükségtelen jogi akadályok terhétől 
mentesen kínálhassák áruikat és szolgáltatásaikat az Unió 27 tagállamában. A 
fogyasztóvédelmi joganyag felülvizsgálatáról szóló állásfoglalásában2 az Európai Parlament 
megerősítette a fogyasztói bizalom megerősítésének és a vállalkozások határon túli 
értékesítéstől való idegenkedése csökkentésének kettős célkitűzését.

Amikor fontolóra veszik, hogy részt vegyenek-e a határokon átnyúló kereskedelemben, a jogi 
széttagoltság mind a fogyasztókra, mind pedig az üzleti vállalkozókra nézve elrettentőleg hat. 
A fogyasztók gyakran panaszkodnak amiatt, hogy (amikor online vásárolnak) nem 
részesülnek a belső piac valamennyi előnyéből, mivel a valamely másik tagállamból 
szolgáltató eladók az új piacon való megjelenésükkor gyakran vonakodnak eleget tenni az 
eltérő szabályoknak3 és vonakodva vállalják fel annak kockázatát is, hogy valamely másik 
tagállamban nyújtsanak be ellenük keresetet. E helyzet tovább romolhat a „Brüsszel I.” és a 
„Róma I.” rendelet, valamint Bíróság által az ezekhez kapcsolódóan hozott határozatok 
végrehajtásával, ami valószínűleg még inkább megnehezítené az áruknak az európai uniós 
tagállami határokon átnyúló értékesítésére vonatkozó feltételeket4. 

Noha a bizottság legtöbb tagja elismerte, hogy a jogi széttagoltság kérdését rendezni kell, az 
általános nézet ezzel kapcsolatban az, hogy az Európai Bizottság által felvetett, a teljes 
harmonizációt célul kitűző megközelítés a javaslat jellegét és hatályát figyelembe véve ebben 
a szakaszban nem valósítható meg. A fogyasztóvédelmi joganyag átvilágításával kapcsolatos 
európai parlamenti állásfoglalással összhangban – és ahogyan az az IMCO 2009. évi 
munkadokumentumában már szerepelt – a bizottság tagjai a célzott, a teljes körű 
harmonizáció megvalósítására irányuló megközelítést részesítik előnyben, amely bizonyos 
szerződések meghatározott aspektusaira korlátozódik, ugyanakkor fenntartja a 
                                               
1 A tisztességtelen szerződései feltételekről (93/13/EK), az adásvételről és a jótállásról (99/44/EK), a 
távértékesítésről (97/7/EK) és a házaló kereskedelemről (85/577/EK) szóló irányelvek.
2 A fogyasztóvédelmi joganyag átvilágításáról szóló zöld könyvvel kapcsolatos jelentés/ Ag-0281/2007, a 
jelentés előterjesztője Béatrice Patrie
3 Az egyik IMCO-meghallgatás feltárta, hogy az üzleti vállalkozásoknak ésszerűtlen mértékű költségeket kell 
megfizetniük: 20 000 EUR/év/nemzeti piac – csak a jogszabályi megfelelőséggel kapcsolatban felmerülő 
költségek miatt
4 Alpenhof kontra Heller ügy (C-144/09. sz. – 2009/04/24, bírósági meghallgatás 10.03.16-án) és Pammer 
kontra Reederei Karl Schlüter ügy (C-585/08. sz. – 2008.12.24.) .
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fogyasztóvédelem magas szintjét.1

                                               
1 Munkadokumentum a fogyasztók jogairól szóló irányelvre irányuló javaslatról – IMCO/6/68476, Arlene 
McCarthy előterjesztése.



PE439.177v02-00 4/10 DT\807372HU.doc

HU

A bizottság előkészítő munkája

1. Az érintett felekkel folytatott konzultáció

Az IMCO bizottság két nyilvános meghallgatást1 szervezett a javaslattal kapcsolatban, 
amelyek során nyilvánvalóvá vált, hogy a fogyasztói szervezeteket a fogyasztóvédelem 
szintjeinek a teljes harmonizációt követő esetleges csökkenése aggasztja, és azt állították, 
előfordulhat, hogy egyes tagállamoknak vissza kell vonniuk bizonyos nemzeti 
rendelkezéseket. Az üzleti vállalkozások a jelenlegi jogi széttagoltságot emelték ki, és a 
bizottság tagjai által felvetett célzott, a teljes harmonizáció megvalósítására irányuló 
megközelítést mint az előbbire adott helyes választ üdvözölték. Jelezték, hogy hajlandóak 
elfogadni a további fogyasztóvédelmi intézkedéseket, amennyiben az ilyen intézkedések EU-
szerte arányosak, kiegyensúlyozottak és harmonizáltak lesznek.

2. A nemzeti parlamentekkel folytatott véleménycsere

A bizottság – a Lisszaboni Szerződés által megállapított új mechanizmusokkal összhangban –
a nemzeti parlamenteknek is tartott két meghallgatást2. 

A javaslattal kapcsolatos észrevételek

 I. fejezet – Tárgy, fogalommeghatározások és hatály

A 2. cikk fogalommeghatározásai egészében behatárolják a javaslat alkalmazásának hatályát, 
valamint a javaslat különböző fejezeteinek és rendelkezéseinek hatályát is. Az, hogy az adott 
szerződés a harmonizált szabályok hatálya alá tartozik-e, jelentős mértékben függ a 
fogalommeghatározások megszövegezésétől. Figyelembe kell venni a 
fogalommeghatározások, a 4. cikk és a szöveg fennmaradó részé közötti kölcsönhatást. 

Bizonyos fogalommeghatározásokat át kell fogalmazni annak biztosítása érdekében, hogy a 
megfelelő szabályok vonatkozzanak a megfelelő szerződésekre, így szavatolva azt, hogy a 
fogyasztók akkor részesüljenek védelemben, amikor arra szükség van, a kereskedőket pedig 
ne terheljék szükségtelen korlátozások. Számos fogalommeghatározás jogi szempontból nem 
megfelelő, a következetesség és a jogbiztonság érdekében javításra szorul. 

 A bizottság tagjai között egyre nagyobb a konszenzus azzal kapcsolatban, hogy a 
fogalommeghatározásokat a célzott teljes harmonizáció alá kell vonni. Szem előtt kell tartani 
azonban azt is, hogy a harmonizált fogalommeghatározások csak nagyon csekély hatással 
lesznek a belső piacra, ha az érintett fogyasztóvédelmi előírások esetében nem velük 
egyidejűleg kerülne sor a célzott teljes harmonizációra. A harmonizált 
fogalommeghatározások csupán az adott cél – azaz a belső piac akadályai felszámolásának –
                                               
1 2009. március 2-án és 2009. szeptember 29-én.
2 2009. január 26-án és 2010. február 23-án
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elérésének eszközét, és nem magát a célt jelentik.

A belső piac javára szolgáló előnyök maximalizálása érdekében elemzést kell folytatni azzal 
kapcsolatban, hogy lehetséges-e a javaslat harmonizált fogalommeghatározásainak a 
fogyasztóvédelmi joganyag fennmaradó részére (azaz az ingatlanok megosztott használatáról 
és a fogyasztói hitelekről szóló szerződésekre) való alkalmazása.

Jelentős számú bizottsági tag és érdekelt fél véli úgy, hogy a 3. cikk zavaros, és egyértelművé 
kell tenni.  Az említett cikkből valóban hiányzik a különböző fejezetek hatályának egyértelmű 
áttekintése, mivel a cikket a javaslat számos egyéb rendelkezésével (különösen a 2., a 8., a 
20., a 21. és a 30. cikkel) összefüggésben kell értelmezni. A III. fejezet például az 
üzlethelyiségen kívül kötött jelzáloghitel-szerződésekre vonatkozik (a jelzáloghitelek nem 
tartoznak a fogyasztói hitelekről szóló irányelv hatálya alá), de – a többszörös 
kereszthivatkozások miatt – ez nem azonnal egyértelmű. E zavarhoz társul az is, hogy a 3. 
cikk a bizonyos fejezeteknek/rendelkezéseknek a hatályos közösségi joggal való kapcsolatát 
is szabályozza. A 3. cikk rövidítésre és egyszerűsítésre szorul. Az egyes fejezetek hatályával 
vagy a más közösségi előírásokkal való kölcsönhatással fejezetenként vagy – szükség esetén –
rendelkezésenként kell foglalkozni. Ez valószínűleg magában foglalja a javaslat 
szerkezetének teljes átalakítását.

A teljes harmonizációról szóló 4. cikk a javaslat hatálya alá tartozó szerződések rendkívül 
sokféle jellege és a fogyasztóvédelemnek az Európai Bizottság által javasolt szintje miatt 
ellentmondásos. A bizottság számos tagja elutasítja ezt a megközelítést, és a célzott teljes 
harmonizációra szólít fel (amely bizonyos szerződések meghatározott szempontjaira 
korlátozódna, ugyanakkor a fogyasztóvédelem magas szintjét biztosítaná). 

A 4. cikk esetében azzal kapcsolatban szükséges a pontosítás, hogy miként kell alkalmazni a 
célzott teljes körű harmonizációt azokra a szerződésekre, amelyek csak részben tartoznak a 
javaslat hatálya alá (pl. a IV. fejezet alkalmazási körén kívül eső, de a II. fejezet, és bizonyos 
esetekben a III. és az V. fejezet hatálya alá tartozó szolgáltatási szerződések esetében). 
Ésszerű módon, egy adott fejezet hatályán kívül eső, de valamely módon a más fejezetek 
hatálya alá tartozó szerződéseket kizárólagosan az e fejezetekben szabályozott szempontokkal 
kapcsolatos, célzott teljes körű harmonizáció alá kell vonni. A valamely adott fejezet 
alkalmazási körén kívül eső szerződések esetében meg kell hagyni a tagállamoknak azt a 
jogot, hogy az adott fejezet által tárgyalt aspektust tetszésük szerint szabályozzák. 

A célzott teljes körű harmonizáció megvalósulására irányuló megközelítés révén a belső piac 
akadályainak felszámolása csak lépésről lépésre történik meg, ami nem teljesen kielégítő. 
Ezért a javaslat hatályán kívül eső területek vonatkozásában nem zárható ki a kölcsönös 
elismerést előíró rendelkezés alkalmazásának lehetősége, ahogyan azt az Európai Parlament a 
fogyasztóvédelmi joganyag átvilágításáról folytatott viták során már javasolta. 

A bizottság keretében folyó viták lehetővé tettek némi előrehaladást a célzott teljes körű 
harmonizáció alkalmazására vonatkozó feltételekkel kapcsolatban. A fogyasztóvédelem azon 
megfelelő szintjével kapcsolatos véleménykülönbségek ellenére, amelynél a célzott teljes 
körű harmonizáció megvalósítható, a legtöbb bizottsági tag és érdekelt fél egyetértett abban, 
hogy a célzott teljes mértékű harmonizáció nem csökkentheti jelentős mértékben a 
fogyasztóvédelem szintjét a tagállamokban, sem pedig nem hangolhatja össze következetesen 
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az európai uniós előírásokat a leginkább korlátozó /védelmező nemzeti jogszabállyal.  
Továbbá általános az egyetértés abban, hogy a harmonizált előírásoknak pontosnak, 
egyértelműnek és időtállónak kell lenniük, valamint hogy a nemzeti jogrendszerekre 
gyakorolt elemzésüket alaposan át kell vizsgálni.  

 II. fejezet – A fogyasztók tájékoztatása

A bizottság tagjai és az érdekelt felek körében általában elfogadott, hogy a fogyasztókat 
szerződéskötés előtt megfelelőképpen kell tájékoztatni, és hogy ez a fogyasztóvédelem 
alapvető szempontja. 

A II. fejezetbe foglalt általános tájékoztatási követelmények (a távértékesítésről és a 
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelvekből származó követelmények 
elegye) nem számítanak újdonságnak a közösségi jogban, és ennélfogva nem is igazán 
ellentmondásosak, noha számos bizottsági tag és érdekelt fél sajnálja, hogy a mennyiséget 
gyakran előnyben részesítik a minőséggel szemben. 

Ugyanakkor a javaslat jellege és a javaslat hatálya alá tartozó szerződések rendkívüli 
változatossága miatt általános az a vélekedés, hogy a II. fejezetbeli általános tájékoztatási 
követelmények sokkal nagyobb hatással vannak a jogrendszerekre, mint a korábbi közösségi 
intézkedések. El kell elvégezni a II. fejezet jogi és gyakorlati következményeinek alapos 
értékelését. A tájékoztatási kötelezettségek esetében az univerzális megközelítésnek 
természetesen megvannak a maga előnyei a szokványos értékesítési vagy szolgáltatási 
szerződések esetében, de a megközelítés nem megfelelő a speciális szerződések (pl. az 
ingatlanszerződések, valamint a pénzügyi, egészségügyi, szociális vagy szállítási 
szolgáltatások) esetében. 

Végül még foglalkozni kell a II. fejezet és a közösségi jogba foglalt tájékoztatási 
követelményekkel kapcsolatos rendelkezések közötti kölcsönhatás kérdésével. Ebben az 
esetben a javaslat csak azt írja elő, hogy nem érinti a szolgáltatásokról szóló irányelvet és az 
elektronikus kereskedelemről szóló irányelvet. A közösségi jogszabályokban megtalálható 
tájékoztatási követelmények vonatkozásában az általános szabályt / különös szabályt 
megfogalmazó, a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelvben találhatóhoz 
hasonló pont nagyobb jogbiztonságot kínálna. 

 III. fejezet – A fogyasztók tájékoztatása és az elállás joga a távollevők között és az 
üzlethelyiségen kívül kötött szerződések esetén

A bizottságon belüli viták feltárták, hogy a III. fejezettel kapcsolatban, amely egyértelmű 
szabályokat állapít meg a tájékoztatási kötelezettség a távollévők közötti és az 
üzlethelyiségem kívül megkötött szerződésektől való elállási jog vonatkozásában, 
viszonylagos konszenzus tapasztalható. 
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Jelentős számú bizottsági tag és érdekelt fél ért egyet elvben azzal, hogy nincs értelme annak, 
hogy tagállamonként különböző előírások szabályozzák az elállási időszakot (annak kezdetét, 
hosszát, a számítási módszert, lejártát, következményeit stb.). Általános nézet, hogy a javaslat 
kiváló lehetőséget teremt arra, hogy megszüntessük a kavarodást, és felszámoljuk a belső 
piacnak a különböző szabályok darabjaiból összeállított rendszer miatt kialakult akadályait. A 
bizottság egyes tagjai azonban úgy vélik, hogy bizonyos nemzeti sajátosságokat nem 
válthatják fel más hatékony fogyasztóvédelmi eszközök.  

A bizottság figyelme a III. fejezet bizonyos szempontjaira irányult, amelyek bizonyos 
tagállamokban csökkenthetik a fogyasztóvédelem szintjét (különösen az olyan esetekkel 
kapcsolatban, amikor a fogyasztó tájékoztatása elmaradt). Érdekes módon a III. fejezetet azzal 
kapcsolatban is bírálták néhányan, hogy ésszerűtlen mértékben fogyasztóbarát. Egyes 
bizottsági tagok és érdekelt felek például úgy vélik, hogy a távollévők közötti és az 
üzlethelyiségen kívül kötött szerződésekre vonatkozó előírások hatálya túl nagy, a formai 
követelmények és az elállási szabályok pedig túlzott mértékben korlátozóak, különösen az 
üzlethelyiségen kívül kötött szerződések vonatkozásában.

Általános az egyetértés abban, hogy a III. fejezetet módosítani kell azért, hogy megfelelő 
egyensúlyt lehessen kialakítani a fogyasztók és a távértékesítést / üzlethelyiségen kívüli 
értékesítést folytató kereskedők érdekei között. A kivételeknek a 19. cikkben foglalt jegyzékét 
a lehető legrövidebbre kell fogni. Alapvető fontosságú, hogy a megfelelő szabályok 
vonatkozzanak a megfelelő szerződésekre, azaz hogy a fogyasztók akkor részesüljenek 
védelemben, amikor arra szükség van, a kereskedőket pedig ne terheljék szükségtelen 
korlátozások. Konkrétan bármely elektronikus platformon (például az eBayen) kötött, az 
üzleti vállalkozás és a fogyasztó között létrejövő szerződésre valamennyi fogyasztóvédelmi 
előírás vonatkozik, illetve ezekre valamennyi fogyasztóvédelmi előírásnak vonatkoznia kell.  
Csak akkor fordulhat elő, hogy a fogyasztóknak vállalniuk kell a postai költségeket, ha az 
árucikkek értéke nem haladja meg az 50 eurót. Emellett megoldást kell találni az olyan 
kézművesek esetére, akik rutinszerűen az üzlethelyiségen kívül nyújtanak szolgáltatásokat a 
fogyasztóknak, vagy távollévők közötti szerződéseket kötnek. Ami az elállási időszak 
kezdetét illeti, bizonyos mértékű rugalmasságra van szükség: általános szabályként a kezdeti 
időpontban az árucikkek kézbesítése napjának kell lennie, ám bizonyos üzleti modellek 
esetében gyakorlatiasabb megoldások szükségesek.

A kereskedők és a fogyasztók közötti kommunikáció megkönnyítése érekében valószínűleg 
további, a hatékonyság javítására irányuló intézkedések szükségesek. Például bevezethetnénk 
a valamennyi vonatkozó elállási információt tartalmazó mintaszöveget. A szöveget a 
kereskedők EU-szerte egyszerűen kimásolnák és a szerződések megfelelő helyére illesztenék 
be. 

 IV. fejezet – Egyéb az adásvételi szerződésre jellemző fogyasztói jogok

A bizottságban többen aggodalmuknak adtak hangot a IV. fejezetnek a tagállambeli 
fogyasztóvédelemre gyakorolt hatásával kapcsolatban. Több bizottsági tag és érdekelt bírálja 
az Európai Bizottságot amiatt, hogy a hibák vonatkozásában az áruk értékesítéséről szóló 
irányelv által megállapított minimális szabályok alapján, a nemzeti sajátosságok 
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figyelembevétele nélkül harmonizálja a törvényi jótállást. Számos bizottsági tag és érdekelt 
fél körében az az általános nézet, hogy a javaslat – amennyiben jelenlegi formájában fogadják 
el – régóta meglévő fogyasztói jogok visszavonására kötelezne bizonyos tagállamokat. A 
bizottsághoz 2009 szeptemberében eljuttatott magyarázó megjegyzésében ezt – noha csak 
közvetett módon – az Európai Bizottság is elismerte. Ugyanakkor felhívták a bizottság 
figyelmét arra a tényre, hogy e régóta meglévő jogok némelyike nem minden esetben hatásos, 
és ezért ritkán érvényesíthető a bíróságokon.

A bizottság vitái során két kérdés került elő újra és újra: egyfelől a fogyasztók számára a hiba 
esetén rendelkezésre álló jogorvoslatok hierarchiája, másfelől pedig a megfelelőség hiánya 
esetében a kereskedő felelősségi időtartamának hossza. 

Ami a jogorvoslatok hierarchiáját illeti, a probléma kétrétegű. Először is, egyes 
tagállamokban hiba esetén valamennyi jogorvoslati lehetőség (javítás, csere, árengedmény és 
a szerződés felbontása) a fogyasztó rendelkezésére áll. Másodszor, Írország és az Egyesült 
Királyság esetében a fogyasztó akkor jogosult az árucikk azonnali visszautasítására (azaz a 
szerződés felbontására), ha ő tudja bizonyítani a hiba fennállását (az árucikk visszautasítására 
való jog alapján a fogyasztónak nem származik előnye a bizonyítási teher megfordításából). 
Egyértelmű, hogy az ilyen előírások nem lennének összeegyeztethetők a jogorvoslatoknak a 
javaslat 26. cikke által megállapított harmonizált hierarchiájával.  

Ami azt illeti, hogy hiba esetén milyen hosszú legyen a kereskedő felelősségének időtartama, 
számos probléma merül fel. Sok tagállam hosszabb felelősségi időtartamot állapított meg (ez 
bizonyos országokban valamennyi termékre vonatkozik, más országokban csak az 
építőanyagokra, és egy tagállamban kizárólag a tartós fogyasztási cikkeket érinti). 
Finnországban és Hollandiában a kereskedő felelősségének időtartama alapvetően a termék 
várható élettartamától függ (amelyet a bíróság eseti alapon határoz meg). Végül Belgiumban, 
Franciaországban és Luxemburgban a kereskedő akkor felel, ha a (jelentős) rejtett hibát a 
fogyasztó a 2 éves kezdeti időszakot követően fedezi fel (bizonyos határidőn belül, amely 
Franciaországban elég rövid, Belgiumban pedig hosszabb) és ha a fogyasztó bizonyítani 
tudja, hogy az adott hiba a teljesítés időpontjában már fennállt (a „rejtett hibák miatti 
kellékszavatosság” rendszere alapján a fogyasztónak nem származik előnye a bizonyítási 
teher megfordulásából). Egyértelmű, hogy az ilyen előírások nem lennének 
összeegyeztethetők a felelősségnek a javaslat 28. cikke által megállapított, a teljesítéstől 
számított 2 éves harmonizált időtartamával.

A bizottság vitái során további kérdések is felmerültek: ilyen volt például a jogorvoslatok 
tekintetében biztosított választási lehetőség és a hibás teljesítés bejelentésének kérdése. A 
bizottság tagjai jelentős számban vélik úgy, hogy felül kell vizsgálni az Európai Bizottságnak 
azt a javaslatát, amely lehetővé tenné a kereskedőnek, hogy (amikor a fogyasztó a hibát az 
első alkalommal bejelenti) a javítás és a csere között válasszon. Az általános vélemény szerint 
a fogyasztót nem kellene arra kötelezni, hogy a hibát két hónapon belül jelentse be a 
kereskedőnek. A javaslatot ennek megfelelően kell módosítani.

Ami pedig az áruk leszállítását és a kárveszély átszállását szabályozó rendelkezéseket illeti, 
alaposan meg kell vizsgálni a nemzeti jogrendekre gyakorolt hatásukat és valószínűsíthető 
gyakorlati alkalmazásuk módját is. 
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A viták mind azt bizonyítják, hogy a IV. fejezet esetében csak akkor hajtható végre a célzott 
teljes körű harmonizáció, ha meg lehet egyezni egy olyan közös jótállási rendszerben, amely 
valamennyi európai fogyasztó számára a jelenlegihez hasonló szintű védelmet biztosít. Ennek 
eléréséhez a különböző tagállamokban hatályos fogyasztói jogokat abból a szempontból kell 
megvizsgálni, hogy mennyire hatásosak a fogyasztó számára (azaz hogy könnyen 
érvényesíthetők-e a bíróságokon). Ezzel összefüggésben különös figyelmet kell fordítani a 
bizonyítási teherre.

 V. fejezet – A fogyasztók szerződési feltételekre vonatkozó jogai

A különféle véleménycserék feltárták, hogy sok bizottsági tag és érdekelt fél fogalmazott meg 
kételyeket az V. fejezettel kapcsolatban. 

A legtöbb bizottsági tag és érdekelt fél kétségkívül egyetért a tisztességtelen szerződési 
feltételekre vonatkozó, általános érvényű rendelkezés harmonizációjának céljával, 
ugyanakkor kitartanak amellett, hogy további vizsgálat szükséges. Ám az általános nézet az, 
hogy a káros következmények (a feltételeknek a hatályos nemzeti listákról való törlése, a 
jogbiztonság szintjének az EU-szerte a bírósági eljárások hullámait elindító csökkenése, a 
rugalmasság hiánya stb.) elkerülése érdekében ebben a szakaszban még nem kellene sort 
keríteni a tisztességtelen szerződési feltételek fekete- és szürkelistáinak harmonizációjára.  
Egyetértés alakult ki azzal kapcsolatban, hogy a tagállamok megtarthatnák a tisztességtelen 
szerződési feltételekről összeállított saját listáikat, amennyiben e listák összeegyeztethetők az 
általános rendelkezéssel és a belső piacra vonatkozó szabályokkal.

Lehetővé kellene tenni azonban a korlátozott számú tisztességtelen szerződési feltétel európai 
uniós szinten való tiltását, és annak biztosítását, hogy a tagállamok ne tarthassanak fel vagy 
fogadhassanak el eltérő nemzeti rendelkezéseket ezen a viszonylag kevéssé harmonizált 
területen. Azon elv figyelembevételével, miszerint a teljes demokratikus ellenőrzést az 
Európai Parlament gyakorolja, a Bizottságnak a tisztességtelen szerződési feltételek 
komitológiai eljárással való tiltására irányuló javaslata a jelenlegi szakaszban nem biztosítja a 
kívánt megközelítést. Mielőtt döntés születne e kérdésben, gondosan át kell vizsgálni a 
Lisszaboni Szerződésnek a komitológiával kapcsolatos új rendelkezéseit.

Következtetés

A Szerződéssel összhangban, és figyelembe véve azt a tényt, hogy a Tanács nem ért el 
kielégítő mértékű előrehaladást, a bizottság kizárólag a Bizottság javaslata alapján folytatja 
munkáját. 

Az Európai Unión belüli fogyasztóvédelemről folytatott vitával összefüggésben az a 
legfontosabb, hogy javuljon a meglévő fogyasztói jogok érvényesítésének hatékonysága, azaz 
hogy biztosítva legyen az, hogy ezek a jogok egyértelműek és egyszerűek, a fogyasztók, a 
kereskedők vagy a köztisztviselők jól ismerik őket, és következésképpen végrehajtásuk 
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megfelelő: a tudatosság alapvető fontosságú.

A célzott teljes körű harmonizáció természetesen EU-szerte növelni fogja a fogyasztóvédelem 
szintjét. Mindazonáltal rengeteg munkát kell végezni annak az eseti alapon történő 
meghatározására, hogy mely szabályokat kell harmonizálni ahhoz, hogy biztosítva legyen a 
belső piac működése, ugyanakkor fennmaradjon a fogyasztóvédelem magas szintje. 

Ezzel összefüggésben alapvető fontosságú a javaslat, a közös referenciakeret és a fogyasztói 
joganyag fennmaradó része közötti összhang megfelelő szintjének biztosítása. Dicséretes, 
hogy a nemzeti parlamentek legutóbbi meghallgatásán a Bizottság megismételte, hogy kész 
figyelembe venni a Parlament véleményét, és törekszik arra, hogy nagyon nyitott legyen az 
együttműködés során. 

Végezetül további elemzésre van szükség annak biztosításához, hogy a fogyasztói jogokról 
szóló jövőbeni irányelv valóban lehetővé tegye az érdekelt felek számára a belső piac 
előnyeinek kihasználását. Az Európai Parlament társjogalkotó, és teljes mértékben 
felelősséget kell vállalnia az irányelv következményeiért.


