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JAVASLATOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felhívja a Jogi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

A. mivel a szerződési jog a vállalkozások és a fogyasztók piaci magatartására vonatkozó 
nemzeti szabályok magvát képezi; mivel a 27 különböző jogrendszer és a határokon 
átnyúló ügyletek kockázatai és költségei miatt a belső piac továbbra is igen tagolt,

B. mivel a közös európai szerződési jog különösen a fogyasztók javát szolgálja, mivel a 
belső piac előnyeit teljes mértékben ki tudják használni,

C. mivel a Bizottság zöld könyvében1 számos lehetőséget ismertetett az európai 
szerződési jogi eszközre vonatkozóan, amelyek hozzásegíthetik az EU-t a gazdasági 
válságból való kilábaláshoz, a vállalkozási kedv fokozásához, illetve a polgárok belső 
piacba vetett bizalmának megszilárdításához,

D. mivel a fogyasztóvédelmi irányelvről2 folytatott tárgyalások feltárták a harmonizációs 
törekvések nehézségeit és korlátait a szerződési jog területén, ami azonban nem 
veszélyezteti a magas szintű európai fogyasztóvédelmi norma létrehozása iránti közös
kötelezettséget,

E. mivel e folyamat végtermékét, az európai szerződési jogot alaposan át kell gondolni, 
szükség esetén módosítani kell, és azt hivatalosan az európai jogalkotónak kell 
elfogadnia ahhoz, hogy e folyamat számára politikai legitimitást és támogatást 
biztosítson, 

1. üdvözli a zöld könyvről folytatott nyílt vitát, és elvárja, hogy a Bizottság illetékes 
részlegei e konzultáció eredményeit alapos vizsgálatnak vessék alá;

2. úgy véli, hogy egy választható európai szerződési jog a belső piac jobb működése 
szempontjából jelentős haszonnal járhat, valamint hogy jogi formájáért és tartalmáért 
végső soron a Parlamentnek és a Tanácsnak kell felelnie;

3. úgy véli, hogy egy európai szerződési jog a határokon átnyúló szerződések számára 
egy további, különálló lehetőséget kínál, amelynek esetében a tagállamokra van bízva, 
hogy azt az országukon belüli szerződésekre is alkalmazhatóvá nyilvánítják-e;

4. abbéli meggyőződésének ad hangot, hogy egy közös európai szerződési jog a belső 
piac működőképességét javítja, miközben a tagállamokon belüli nemzeti szerződési 
jogokat nem érinti;

5. úgy ítéli meg, hogy a vállalkozások közötti (B2B) és a vállalkozók és fogyasztók 
közötti (B2C) szerződésekre vonatkozó szabályozási eszköz számára a megfelelő 
jogalap az Európai Unió működéséről szóló szerződés 114. és 169. cikkében, vagy 

                                               
1 COM(2010)0348.
2 COM(2008)0614.
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annak 352. cikkében található; 

6. megállapítja, hogy a nemzeti jogrendszerek közös hagyományait tiszteletbe tartva a 
B2B- és B2C-szerződéseket illetően a szerződési jog differenciált kialakítására kell 
törekedni, különös figyelmet fordítva a gyengébb szerződő felek, nevezetesen a 
fogyasztók védelmére;

7. rámutat, hogy az EU-n belül különösen fontos az e-kereskedelem megkönnyítése, 
amely a nemzeti szerződésijog-rendszerek különbözősége miatt alulfejlett, és amelyet 
a vállalkozások és a fogyasztók indokoltan a jövőbeli növekedés potenciális 
motorjának tekintenek; 

8. rámutat, hogy a fogyasztói szerződésekre vonatkozó jog egyes elemeit a különböző 
európai szabályozások már magukban foglalják, és ezeket ésszerű lenne egy európai 
szerződési jogban egybefoglalni; rámutat továbbá, hogy e már meglévő szabályozások 
egyértelműen tagolt és a fogyasztó számára könnyen átlátható, egységes szabályozást 
tesznek szükségessé;

9. úgy véli, hogy az európai szerződési jog szabályozási területének a szerződés 
alapelveire kell összpontosítania, míg a fogyasztói szerződések esetében az adásvételi, 
illetve adott esetben a szolgáltatási és megbízási szerződési jogra való összpontosítás 
tűnik helyénvalónak, az általános résznek pedig a szerződés fogalmát, a 
szerződéskötést megelőző kötelezettségeket, a szerződés létrejöttét, a képviseletet, a 
semmissé válás okait, a szerződések értelmezését, a szerződés végrehajtását, a 
szerződésből eredő jogokat és kötelezettségeket, különösen a garanciajogokat, a 
szerződéstől való elállás jogát, a felmondást, az elévülést stb. érintő szabályozást kell 
tartalmaznia; 

10. abbéli meggyőződésének ad hangot, hogy a jogszabályt kiegyensúlyozott, egyszerű, 
világos, átlátható, felhasználóbarát és meghatározatlan jogi fogalmakat nélkülöző 
formába kell önteni, hogy azt különösen az európai fogyasztók is megértsék, és ennek 
során az egyes szerződéseket megkötő mindkét (vagy több) fél érdekeit figyelembe 
kell venni;

11. rámutat, hogy a fogyasztónak az európai jog alkalmazásához kifejezetten hozzá kell 
járulnia, és azt hallgatólagosan – pl. általános szerződéses feltételek révén – nem lehet 
bevezetni;

12. úgy véli, hogy az európai szerződési jognak a B2C területén igen magas szintű 
fogyasztóvédelmet kell magában foglalnia, és amennyiben a tagállamok annál is 
magasabb szintű fogyasztóvédelmet kívánnak biztosítani, a jogszabály függelékében 
arra kifejezetten utalni kell;

13. hangsúlyozza, hogy valamennyi végleges eszköz végső próbáját maga a belső piac 
testesíti meg; felhívja a Bizottságot, hogy vizsgálja meg, milyen hogy milyen módon 
lehet a legjobban felmérni a szerződési jog vállalkozók és fogyasztók általi önkéntes 
alkalmazásának lehetséges indokait; hangsúlyozza, hogy rendelkezéseket kell hozni a 
szerződési jog létére és működésére vonatkozó megfelelő információk valamennyi 
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potenciális érdeklődő és érintett (többek között a nemzeti bíróságok) részére való 
biztosítására.


