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Bevezetés és összefoglalás

A fogyasztók jogairól szóló, új, átfogó irányelvre irányuló javaslat jelenti az Európai 
Bizottság által mindezidáig az európai fogyasztóvédelmi jog iránti megközelítés tekintetében 
javasolt, legmesszebbre ható változást. A javaslat négy létező közösségi jogszabályt egyesíta 
fogyasztók jogairól szóló egyetlen irányelvbe, és a teljes körű harmonizáció elvét alkalmazza 
erre a jogszabályra. Ez a széleskörű rendelkezés eltér a teljes körű harmonizációnak a 
fogyasztóvédelmi jogszabályok területén történő jelenlegi alkalmazásától, amelyet – a 
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló, nemrégiben bevezetett irányelv kivételével 
– célzottan alkalmaznak és amely ágazatra korlátozódik, amint ez a fogyasztói hitelekről szóló 
irányelv és az ingatlanok időben megosztott használatáról szóló új irányelv esetében látható, 
és amelyhez – mindkét esetben – számos eltérés párosul.

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság úgy döntött, hogy elvégzi a Bizottság 
hatásvizsgálatának elemzését, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a javaslatot szilárd 
bizonyíték támasztja alá, valamint hogy nyilvános meghallgatást tartson a szakértők és az 
érdekeltek részvételével. Az érdekeltek által a bizottság részére nyújtott nagy mennyiségű 
hozzászólást követően a bizottság online konzultációt is szervezett a kulcsfontosságú 
kérdésekről annak érdekében, hogy strukturált módon nyújtson tájékoztatást munkájáról.

Összefoglalva: az IMCO bizottság tagjai egyetértettek azon kettős célkitűzés támogatásában, 
hogy létrejöjjön az egységes piac a fogyasztók és a vállalkozások számára, a 27 tagállamban a 
vállalkozásokra vonatkozó szabályok egyszerűsítése, valamint az á r u k h o z  és 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés esetén a fogyasztók számára magas szintű védelem 
biztosítása révén. E célkitűzések támogatása mellett fontos annak elemzése, hogy a javaslat 
milyen hatásokkal járna a gyakorlatban, beleértve azt is, hogy miként fog hatni a már meglévő 
jogokra és jogorvoslatokra, valamint a nemzeti jogban előírt kötelezettségekkel meglévő 
egyensúlyra. A nyilvánosság támogatásának Európa-szerte történő megszerzése érdekében 
egyértelműen igazolni kellene a javaslat előnyeit az összes érdekelt számára. E dokumentum 
ezért azzal fejeződik be, hogy számos olyan nyomon követési intézkedést javasol, amelyek 
segítséget nyújtanának a jogalkotóknak abban, hogy e javaslattal kapcsolatban előrelépést 
érjenek el.

A bizottsági javaslat és annak célkitűzései

A fogyasztóvédelem területén a belső piac alapvető kettős célkitűzésének annak biztosítására 
kell irányulnia, hogy:

i. a fogyasztók mind a 27 uniós tagállamban bízzanak az EU-ban megvalósuló magas 
szintű fogyasztóvédelemben; valamint
ii. a vállalkozások – legyenek nagy vagy kisvállalkozások – áruikat és 
szolgáltatásaikat felesleges akadályok nélkül tudják biztosítani a fogyasztók számára 
az Unió mind a 27 tagállamában.

E célkitűzéseket az Európai Parlament e területen végzett munkájában – többek között a 
fogyasztóvédelmi vívmányok felülvizsgálatáról szóló zöld könyvről szóló, 2007. szeptember 
6-i állásfoglalásban (Patrie-jelentés) megerősítették.

A fogyasztók jogairól szóló irányelvre irányuló bizottsági javaslat a fogyasztóvédelmi 
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vívmányok tekintetében a hatályos fogyasztóvédelmi szabályozási keret egyszerűsítése és 
teljessé tétele céljából 2004-ben megindított felülvizsgálat eredménye. 2008. október 8-án –
egy konzultációs folyamatot és egy hatásvizsgálatot követően – a Bizottság előterjesztette a 
fogyasztók jogairól szóló irányelvre irányuló javaslatot, amely a tisztességtelen szerződési 
feltételekről (93/13/EK), az adásvételről és a jótállásról (99/44/EK), távértékesítésről 
(97/7/EK), valamint a házaló kereskedelemről (85/577/EK) szóló, négy létező irányelvet 
egyetlen „horizontális” irányelvvé vonja össze, amelynek célja – a következetlenségek és a 
joghézagok megszüntetésével – a meglévő szabályok egyszerűsítése és naprakésszé tétele. 
Ezeknek a változtatásoknak – a Bizottság véleménye szerint – fokozniuk kellene a fogyasztói 
bizalmat, valamint csökkenteniük kellene a vállalkozások határokon átnyúló kereskedelemtől 
való vonakodását. Ez a javaslat kiegészíti az ingatlanok időben megosztott használatára 
(2008/122/EK) és a fogyasztói hitelekre (2008/48/EK) vonatkozóan már elfogadott, 
naprakésszé tett és felülvizsgált ágazati jogszabályokat. 

Az Európai Bizottság hatásvizsgálatában (SEC 2008/2547) elismeri, hogy noha jó néhány 
gyakorlati és strukturális akadály – mint például nyelvi és logisztikai akadályok – áll a 
vállalkozások és fogyasztók közötti belső piac megfelelő működése előtt, a vállalkozások és 
fogyasztók közötti kapcsolatokra vonatkozó szabályok jogi széttagoltsága jelentős akadálya a 
belső piacnak és a határokon átnyúló vásárlásba vetett fogyasztói bizalomnak. Az IMCO
bizottság felkérte a Bizottságot, hogy nagyobb részletességgel ismertesse a hatásvizsgálatot, 
valamint hogy reagáljon számos feltételezett hibára; a Bizottság például azt állítja, hogy a jogi 
széttagoltság jelentős akadályt képez a belső piac előtt, de ezen állítás alátámasztása 
érdekében – az Eurobarometer 2008. évi felmérésén kívül – semmiféle bizonyítékot nem 
nyújt. Ezen túlmenően a javaslat gazdasági hatásának érékelésekor a Bizottság csak a 
tájékoztatási követelmények hatását veszi figyelembe. A hatásvizsgálatnak tartalmaznia 
kellene a javaslat teljes költség-haszon elemzését és az alternatív lehetőségeket, beleértve a 
jótállási idő meghosszabbítását, illetve rövidítését, az elállási időszak hosszát, a jogorvoslatok 
igénybevételének rendjét, a hatály távértékesítési és az üzlethelyiségen kívül kötött 
szerződésekre történő kiterjesztését, valamint a gyártók közvetlen felelősségét. Végül pedig a 
Bizottság nem részletezte kellően a javaslat jogi hatásait; nem végezték el a javaslattal érintett 
nemzeti jogszabályok megfelelő értékelését.

A szubszidiaritás és az arányosság elvét ennélfogva teljesebb mértékben kell figyelembe 
venni. Teljes mértékben bizonyítani kellene, hogy a javaslat miként eredményez hozzáadott 
értéket a fogyasztók számára mindazon túlmenően, amit pusztán egyedi vagy tagállami 
kormányzati intézkedéssel lehetne elérni. E megfontolások mellett – a Bizottság állítása 
nyomán – még egyértelműbbnek kell lennie annak, hogy a nemzeti kötelmi jogban meglévő 
egyes jogok nem tartoznak az irányelv hatálya alá; még akkor sem, ha azok az irányelv 
hatálya alá tartozó fogyasztói szerződésekre vonatkoznak (lásd különösen a megfelelőség 
hiányát az 5. oldalon). Ha ez az állítás helytálló, a javaslatnak valamivel csekélyebb hatása 
lenne a szubszidiaritás kérdésére az érintett területeken. A piacnak az említett jogok 
megtartásával járó, fennmaradó széttagoltsága azonban megkérdőjelezné a javaslat céljainak 
elérését szolgáló intézkedések megfelelőségét. Ez pedig emiatt az arányosság kérdésére is 
kihat.

Mindezen előzmények után – és miközben széles körű az egyetértés a fogyasztóvédelmi 
területtel kapcsolatos, magas szintű belső piaci célkitűzések tekintetében – számos 
kulcsfontosságú vonatkozás merült fel. 
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A javaslat kulcsfontosságú vonatkozásainak vizsgálata 

A harmonizáció szintje

A javaslat lefekteti a teljes körű harmonizáció elvét. A harmonizált terület körébe tartoznak 
a tájékoztatással kapcsolatos szabályok, a távollévők közötti és az üzlethelyiségen kívül 
megkötött szerződésektől való elállási szabályok, az adásvételi szerződésekre jellemző sajátos 
fogyasztói jogok, valamint a fogyasztói szerződésekben előforduló tisztességtelen szerződéses 
feltételek. 

Az Európai Parlament a Patrie-jelentésben hangsúlyozta, hogy a teljes körű harmonizáció 
nem vezethet a fogyasztóvédelem szintjének csökkentéséhez és ezért célzott teljes körű 
harmonizációra – azaz eseti alapon eldöntendő egyes rendelkezések tekintetében megvalósuló 
teljes körű harmonizációra – szólított fel. Az Európai Parlament mindemellett rámutatott arra, 
hogy a harmonizáció nem vezethet az egyes nemzeti jogszabályok alapján már elért 
fogyasztóvédelmi szint csökkenéséhez.

Az IMCO bizottság által a konzultációba bevont érdekeltek véleménye eltérő volt. E 
vélemények a vállalkozói közösség körében a javaslat mellett – annak jelenlegi formájában –, 
a fogyasztói csoportok körében pedig az ellen sarkosodnak. A vállalkozói szövetségek nagy 
többsége támogatja a teljes körű vagy a célzott teljes körű harmonizációt. Véleményük szerint 
ez elő fogja segíteni a belső piac működését és azt versenyképesebbé teheti azáltal, hogy 
csökkenti a határokon átnyúló ügyletek végzésétől való vonakodást, valamint a kereskedők 
adminisztratív terheit és a megfeleléssel kapcsolatban felmerülő költségeit. A fogyasztói 
szövetségek többsége a minimális harmonizációt támogatja, azt állítva, hogy a javaslat a 
közösségi vívmányok részét képező, korábban már megszerzett jogokat érinti, továbbá hogy a 
fogyasztók jogainak bármiféle csorbítása elfogadhatatlan. A fogyasztók képviselői azon a 
véleményen vannak, hogy a teljes körű harmonizáció hatásai túlzóak és aránytalanok 
lennének a javaslatban kijelentett célokhoz képest. 

Hatály 

A fogyasztók jogairól szóló irányelv a vállalkozások és fogyasztók közötti, az áruk és 
szolgáltatások értékesítésével kapcsolatos szerződésekre vonatkozik. Általánosságban az 
összes adásvételi szerződésre – azaz a boltban, a távollevők közötti, illetve az 
üzlethelyiségen kívül történt vásárlásra – vonatkozik. A pénzügyi szolgáltatásokra csak a 
tisztességtelen szerződési feltételekkel kapcsolatos szabályok, a jelzáloghitelre vagy a 
fogyasztó otthonában ingatlanra kötött más kölcsönszerződésekre pedig az üzlethelyiségen 
kívül kötött szerződésekkel kapcsolatos szabályok vonatkoznak. Ehhez hasonlóan csak a 
tisztességtelen szerződési feltételekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni az ingatlanok 
időben megosztott használata és a szervezett utazási formák tekintetében. 

Az irányelv hatályát illetően számos különös aggály merült fel. A vállalkozások jó néhány 
képviselője szólított fel egy olyan rendelkezés bevezetésére, amely egyértelműen kimondja, 
hogy a vállalkozások közötti ügyletek nem tartoznak az irányelv hatálya alá. A fogyasztók 
részére kisebb kölcsönöket nyújtó szolgáltatók a jogszabállyal kapcsolatban annak 
pontosítására törekedtek, hogy azt a fogyasztói hitelekről szóló irányelvben megállapított 
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küszöb alatti összegekre kelljen alkalmazni. A vállalkozások néhány képviselőjét az 
aggasztotta, hogy az irányelvnek az üzlethelyiségen kívül kötött szerződésekre vonatkozó 
rendelkezéseit a kisebb értékű ügyletekre is alkalmazni kell. A fogyasztói szervezetek 
tiltakoztak a digitális termékeknek a rendelkezések alóli kizárása ellen, mivel ez meghiúsítja 
az irányelv időtállóságát. A digitális területen működő vállalkozások azonban támogatták a 
rendelkezések alóli kizárást, azt állítva, hogy az engedélyköteles termékeket nem szabad a 
többi áruhoz hasonlóan kezelni. Mind a vállalkozói, mind pedig a fogyasztói szervezetek 
köréből érkező érdekeltek sajnálták, hogy a szervezett utazási formákat kizárták az irányelv 
hatálya alól.

Általánosságban a „fogyasztó” és a „kereskedő” javasolt fogalommeghatározásait jól 
fogadták az érdekeltek. Pontosítást kértek a mind magánfogyasztóként, mind pedig gazdasági 
szereplőként eljáró természetes személyek részéről történő „vegyes használat” kezelése 
tekintetében. Be lehetne vezetni sérülékeny fogyasztókra vagy nonprofit szervezetekre 
vonatkozó, különös rendelkezéseket. A javasolt fogalommeghatározások tekintetében további 
elemzést kellene végezni, mivel azok jelentős mértékben kihathatnak a közösségi jogszabály 
hatályára a vállalkozások és fogyasztók közötti kapcsolatok területén.

A fogyasztók tájékoztatása, és elállási jog a távértékesítési és az üzlethelyiségen kívül 
kötött szerződések esetén 

A távértékesítési és az üzlethelyiségen kívül kötött szerződések tekintetében az elállási jogot 
tizennégy napban harmonizálták. A javaslat egy szabványos elállási formanyomtatványt is 
létrehoz. A különféle érdekeltek általánosságban üdvözölték az elállási időszak tekintetében a 
harmonizált számítási módszer bevezetését. Jó néhány fogyasztói szervezet nem támogatta 
azon követelmény bevezetését, miszerint a fogyasztónak az elállást tartós adathordozón kell 
bejelentenie. A fogyasztói csoportok az elállási jog alóli kivételek listáját is megkérdőjelezték, 
mint például az olyan szolgáltatások kivételét, amelyek nyújtását az elállási időszak során már 
megkezdték.

Eltértek a vélemények az elállási időszak hiányos tájékoztatás esetén történő
meghosszabbítására vonatkozóan; a vállalkozások szervezeteit aggasztották azok a potenciális 
veszteségek, amelyek amiatt merülhetnek fel, hogy a fogyasztók elállhatnak a 
meghosszabbított időszak során, a fogyasztói szervezetek pedig erőteljesebb szankciók 
előírását akarták.

A megfelelőség hiánya

A javaslat fenntartja azt az elvet, hogy a kereskedő két évig tartozik felelősséggel a fogyasztó 
felé, ha az áruk nem felelnek meg a szerződésben foglaltaknak. Mivel a javaslat teljes körű 
harmonizációt alkalmaz, ez a felelősségi időtartam csökkentését jelentené számos olyan 
tagállam esetében, amelyek hosszabb időtartamot – akár hat évig, vagy bizonyos esetekben 
akár korlátlan ideig tartó időszakot – tesznek lehetővé. Néhány fogyasztói csoport attól tartott, 
hogy ez a csökkentés a fogyasztók felé értékesített, kereskedelmi „meghosszabbított jótállás”-
ra vonatkozó megállapodások számának növekedését eredményezné. Ezt a kérdést is 
vizsgálták az IMCO bizottság által megrendelt tanulmányban; a tanulmányban úgy vélték, 
hogy a fogyasztók számára rendelkezésre álló jogorvoslatok a gyakorlatban korlátozottak az 
első olyan hathónapos időszakot követően, amelynek során a bizonyítási teher a kereskedőt 
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terheli.

Számos fogyasztói és vállalkozói szervezet kérte a közvetlen gyártói felelősség javaslatba 
való bevezetését.

A fogyasztók számára a megfelelősség hiánya esetén rendelkezésre álló jogorvoslatok 
hierarchiája kapcsán tekintélyes számú véleményt fejtettek ki. A fogyasztói szervezetek 
markánsan ellenezték a kereskedő számára a jogorvoslatok tekintetében biztosított választási 
lehetőséget, és azt részesítették előnyben, hogy a javítás, a visszatérítés vagy a csere között 
inkább a fogyasztó választhasson.

Sok érdekeltet minden szempontból rendkívüli módon aggasztott az egyértelműség hiánya
az e javaslatban szereplő, teljes mértékben harmonizált rendelkezések és az általános nemzeti 
kötelmi jogban meglévő jogorvoslatok – mint például az egyesült királyságbeli 
„visszautasítási jog” és Franciaországban a „rejtett hibák miatti kellékszavatosság” – közötti 
kapcsolat tekintetében. Ez a kérdés – amint az fentebb a szubszidiaritás és arányosság elvének 
vizsgálata során felmerült – továbbra is a javaslat egyik olyan kulcsfontosságú kérdése, amely 
alapos elemzést igényel.

Tisztességtelen szerződési feltételek

A javaslat naprakésszé teszi a 93/13/EGK irányelv rendelkezését. A javaslat a nem egyedileg 
megtárgyalt tisztességtelen szerződési feltételekre – azaz a szabványos szerződési feltételekre 
– vonatkozik. A javaslat a tisztességtelen feltételek két listáját tartalmazza. A II. melléklet 
tartalmazza a minden körülmények között tisztességtelennek tekintett feltételek listáját, a 
„fekete listát”. A III. melléklet tartalmazza azon feltételek listáját – a „szürke listát” –, 
amelyeket akkor tekintenek tisztességtelennek, ha a kereskedő nem bizonyítja annak 
ellenkezőjét. Ezeket a listákat valamennyi tagállamban alkalmazni kellene és azokat csak 
komitológiai eljárással lehetne módosítani. 

A fogyasztói és vállalkozói szervezetek egyaránt aggályukat fejezték ki e teljes mértékben 
harmonizált listák, illetve a tagállamokban tapasztalható, különféle, eltérő ítélkezési 
gyakorlat, iránymutatás, valamint jogi és közigazgatási gyakorlatok közötti nem egyértelmű 
kölcsönhatás miatt. Ugyanezeket az aggályokat vetették fel az Európai Parlamentnek a 
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelv átültetéséről és végrehajtásáról 
szóló jelentésében, amely egyforma megközelítést alkalmaz a harmonizált fekete és szürke 
listák tekintetében. A fogyasztói csoportokat különösen aggasztotta az e téren nemzeti szinten 
meglévő rugalmasság elvesztése.

Az érdekeltek által javasolt alternatív lehetőségek

Az érdekelteket az internetes konzultáció során felkérték, hogy mondjanak véleményt arról, 
hogy a bizottsági javaslat miként javítható, és van-e olyan alternatíva, amit előnyben 
részesítenének. Az érdekeltek számos olyan elgondolással álltak elő, amelyek további 
vizsgálatot és elemzést érdemelnének. Néhány ilyen lehetőség a Bizottság hatásvizsgálatban 
megvizsgált lehetőségekkel kapcsolatos, de ezeket a lehetőségeket tovább kellene vizsgálni az 
említett hatásvizsgálatban nyújtott bizonyítékkal kapcsolatban felvetett aggályok és az 
érdekeltek néhány csoportjának reakciója miatt. Ezek a lehetőségek a következők:
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- teljes körű harmonizáció alkalmazása, azonban a fogyasztók jogainak jelentős 
fokozása mellett, tükrözve az összes tagállamban meglévő jogszabályokkal 
kapcsolatos legjobb gyakorlatot annak biztosítása érdekében, hogy tényleges 
jogok ne vesszenek el egyik esetben sem;

- minimális harmonizáció alkalmazása, a fogyasztók jogainak jelentős fokozása 
mellett, tükrözve az összes tagállamban meglévő jogszabályokkal kapcsolatos 
legjobb gyakorlatot, ekként jelentős mértékű, tényleges harmonizációt elérve;

- vegyes megközelítés, vagyis célzott teljes körű harmonizáció, kizárólag a 
leglényegesebb horizontális elemek – mint például az elállási jog kiszámítása és a 
fogalommeghatározások – tekintetében;

- egy ún. „kékgombos” megközelítés, amellyel az irányelv rendelkezéseit egy 
olyan opcionális 28. rendszerként kínálják fel a vállalkozások és fogyasztók 
közötti, határokon átnyúló ügyletek tekintetében, amely alkalmazásáról a 
fogyasztó és a kereskedő kifejezetten megállapodhat;

- a fogyasztói hitelekről szóló irányelvvel kapcsolatban alkalmazott megközelítés 
elfogadása, amely a teljes körű harmonizációt a tagállamok által alkalmazható 
szabályozási lehetőségek tekintetében meglévő, jelentős tagállami 
rugalmassággal ötvözi; vagy

- a meglévő négy irányelv megtartása oly módon, hogy a szükséges mértékben 
mindegyiket egyenként felülvizsgálják és nagyobb hangsúlyt helyeznek a 
végrehajtásra, a fogyasztók tájékoztatására és a tudatosság fokozására.

Nyomon követési intézkedés

Ez a dokumentum az érdekeltek által felvetett kérdéseket és az IMCO bizottság által a 
munkája során eleddig elvégzett elemzéseket tekintette át. Egyértelmű, hogy jelentős az 
egyetértés a vállalkozások számára a hozzáférés megkönnyítésére, valamint a belső piacon a 
fogyasztók részére a bizalom biztosítására irányuló célkitűzések terén, különösen a jelenlegi 
gazdasági válságban. E célok gyakorlatban való elérésének legjobb módját illetően azonban 
jelentős kérdések maradtak. Ezért további munkát kell végezni a következők tekintetében:

- az irányelvre irányuló javaslatban szereplő, teljes mértékben harmonizált 
rendelkezések és a nemzeti kötelmi jogban rendelkezésre álló, általános 
jogorvoslatok közötti kapcsolat egyértelművé tétele;

- a Bizottság által – a tagállamokkal együttesen – elvégzett elemzés a javaslat által 
az egyes tagállamokban a fogyasztói jogokra kifejtett gyakorlati hatásokra 
vonatkozóan;

- a javaslattervezet meglévő közösségi jogszabályokkal – különösen a 
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelvvel, az elektronikus 
kereskedelemről szóló irányelvvel, a szolgáltatásokról szóló irányelvvel, a Róma 
I. rendelettel és a javasolt közös referenciakerettel – meglévő kölcsönhatásának 
tisztázása;

- a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelv utólagos értékelése a 
teljes körű harmonizációnak egy széles hatályú, horizontális irányelvre történő 
alkalmazásának elemzése céljából;
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- a Bizottság által a hatásvizsgálatra vonatkozóan elvégzendő további munka e 
javaslat, valamint az előterjesztett alternatív megközelítések előnyeinek és 
költségeinek teljes körű elemzése és egyértelmű kimutatása céljából; és

- a Parlament és a Bizottság által együttesen támogatandó, az érdekeltek közötti 
párbeszéd annak érdekében, hogy egyetértés születhessen arról, hogy milyen 
intézkedésekre van szükség ahhoz, hogy kölcsönös gyakorlati előnyöket lehessen 
teremteni a vállalkozások és a fogyasztók számára egyaránt.


