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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 jogsértést elszenvedő azon fogyasztók, akik bírósági úton kívánnak jogorvoslatot 
szerezni, a magas perköltségek, az összetett és hosszadalmas eljárások, valamint az 
elérhető jogorvoslati lehetőségekkel kapcsolatos információk hiánya miatt jelentős 
akadályokba ütköznek az eredményesség és a megfizethetőség terén,

B. mivel az egyéni keresetek gyakran nem bizonyulnak hatékony eszköznek a jogellenes 
gyakorlatok megszüntetésében vagy a kártérítések megszerzésében, mivel a fogyasztók 
nem szívesen indítanak magánkeresetet, különösen, ha az egyéni kár mértéke elenyésző a 
költségekhez képest,

C. mivel az európai fogyasztók 79%-a állítja, hogy szívesebben védené meg jogait a bíróság 
előtt, ha azt kollektív kereset formájában megtehetné,

D. mivel az a jogsértések megszüntetésével és a bírság kiszabásával zajló állami 
jogérvényesítés önmagában nem ad módot a fogyasztóknak az elszenvedett kár 
jóvátételére,

E. mivel az uniós szinten kialakított fogyasztói jogorvoslati lehetőségek és végrehajtási 
eszközök általános teljesítménye nem tekinthető kielégítőnek,

F. mivel egyszerűsíthető az eljárás és csökkenthetők az érintett felek költségei a keresetek 
egyetlen kollektív jogorvoslati eljárásba történő összevonásával, illetve annak lehetővé 
tételével, hogy a keresetet egy, a köz érdekében eljáró, a képviseletre felhatalmazott 
személy vagy szervezet nyújtsa be ,

G. mivel az európai piacok integrációja és a határokon átnyúló tevékenységek ebből adódó 
fokozódása rámutat, hogy szükség van egy egységes uniós megközelítésre azoknak a 
tömeges károkat okozó eseteknek a kezelésére, ahol a fogyasztók eszköztelenek, mivel a 
több tagállamban is bevezetett, a kártérítési követelések kollektív érvényesítését szolgáló 
eljárások nem nyújtanak határokon átnyúló megoldásokat,

Az uniós keret szükségessége
1. hangsúlyozza, hogy az Unióban jelenleg hatályos jogorvoslati és végrehajtási keret 

gyengepontjai következtében a kárt elszenvedett fogyasztók és kkv-k jelentős hányada 
nem él jogorvoslattal, és a folyamatos jogellenes gyakorlatok összességében jelentős 
veszteséget okoznak a társadalomnak;

2. kiemeli, hogy a jelenlegi helyzet nemcsak a piaci tranzakciókban részt vevő gyengébb 
félnek számító fogyasztók számára hátrányos, hanem a tisztességtelen versenyből 
adódóan egyenlőtlen piaci feltételeket kényszerít a szabálykövető vállalkozásokra is;

3. aggodalommal állapítja meg, hogy a kártérítés jelenlegi hiánya komoly joghézagot képez 
a jogi rendszerben, mivel lehetővé teszi, hogy a kereskedők megtartsák jogellenesen 
szerzett nyereségüket;
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4. rámutat, hogy a meglévő nemzeti rendszerek sokszínűségére tekintettel a kollektív 
jogorvoslattal kapcsolatos egységes uniós megközelítés hiánya alááshatja a polgárok és 
vállalkozások jogainak gyakorlását, és e jogok egyenlőtlen érvényesítéséhez vezet;

5. hangsúlyozza, hogy ez a helyzet a belső piac kárára jelentős megkülönböztetést 
eredményez az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférésben, mivel a fogyasztók és a 
vállalkozások lakóhelyük, illetve székhelyük függvényében eltérő bánásmódban 
részesülnek;

6. úgy véli, hogy a meglévő szabályozási keret releváns hibáit már számos korábbi 
konzultáció során feltárták, így kellőképpen bizonyított, hogy a jelenlegi hiányosságok 
helyrehozásához uniós fellépésre van szükség a kollektív jogorvoslat terén;

7. ezért felhívja a Bizottságot, hogy egy – mind az országhatárokon belüli, mind a határokon 
átnyúló esetekre alkalmazandó – kollektív jogorvoslati mechanizmus közös elveinek 
megállapítására nyújtson be jogalkotási kezdeményezést, és ennek során vegye kellően 
figyelembe az Unió jogi hagyományait és a 27 tagállam jogrendjét;

8. hangsúlyozza, hogy az európai szintű harmonizáció mögötti lendület azért is indokolt, 
mert egyes tagállamok jelenleg fontolgatják annak lehetőségeit, hogy nagyszabású 
reformokat hajtsanak végre kollektív jogorvoslati rendszereikkel kapcsolatban;

Általános elvek – határozott biztosítékok a visszaélésszerű keresetekkel szemben
9. hangsúlyozza, hogy amennyiben lehetséges, ösztönözni kell a viták korai szakaszban 

történő rendezését, a bírósági eljárást pedig végső lehetőségnek kell tekinteni;

10. nyomatékosítja, hogy a kollektív jogorvoslattal kapcsolatos európai megközelítés nem 
nyújthat gazdasági ösztönzést a kollektív keresetek visszaélés céljából történő 
benyújtására, és hatékony biztosítékokkal kell szolgálnia a megalapozatlan követelések és 
a vállalkozások aránytalan költségviselésének elkerülése érdekében, főként a jelenlegi 
pénzügyi válság idején;

11. kiemeli, hogy a hatékony kollektív jogorvoslati rendszernek lehetővé kell tennie, hogy 
valamennyi érintett fél jogainak tiszteletben tartása mellett, ésszerű időn belül jogilag
biztos, igazságos és megfelelő eredmények szülessenek; 

12. hangsúlyozza, hogy az európai jogi hagyományokkal nem összeegyeztethetők és 
kerülendők az olyan jellemzők, amelyek ösztönzik a szankcionáló jellegű ártérítések, a 
sikerdíjak, a korlátlan kereshetőségi jog és a túlzott kártérítések pereskedési kultúráját;

13. nyomatékosítja, hogy a kollektív jogorvoslat hatékonysága megkívánja, hogy a 
képviseletre felhatalmazott személy, illetve szervezet (például az ombudsmanok, 
fogyasztói vagy kereskedelmi szervezetek) más tagállamok sértetteinek ügyében is 
eljárhasson, ugyanakkor a képviseletre felhatalmazott személy, illetve szervezet egy másik 
tagállamban folytatott bírósági eljárásban vagy peren kívüli eljárásban is képviselheti a 
sértetteket.

A bíróság szerepe és a tájékoztatás jelentősége
14. kijelenti, hogy a bíróság kulcsfontosságú szerepet tölt be a követelés elfogadhatóságának 

és annak elbírálásában, hogy a követelés benyújtója jogosult-e a képviseletre, továbbá 
annak ellenőrzésében, hogy miként tájékoztatják a fogyasztókat;
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15. úgy véli, hogy a bírónak a kártérítés megszervezésének módját is meg kell határoznia, és 
ellenőriznie kell, hogy igazságosak-e a finanszírozási intézkedések; nyomatékosítja, hogy 
a bírósági ellenőrző mechanizmusok és az arányossági követelmények védelmet nyújtanak 
az alperesnek a rendszerrel való visszaéléssel szemben;

16. hangsúlyozza, hogy a kollektív keresetekkel kapcsolatos tájékoztatás döntő befolyással bír 
az eljárás hatékonysága szempontjából, mivel a fogyasztóknak tudniuk kell, hogy 
ugyanannak a jogellenes gyakorlatnak estek áldozatául, és hogy az ügyben kollektív 
keresetet indítottak; felhívja a tagállamokat, hogy léptessenek életbe hatékony 
mechanizmusokat annak biztosítására, hogy a lehető legtöbb sértett tájékoztatást kapjon, 
különösen, ha a sértettek lakóhelye különböző tagállamokban található;

A kollektív jogorvoslat finanszírozása
17. megerősíti, hogy annak érdekében, hogy a kollektív kereset a gyakorlatban lehetővé 

váljon, a tagállamoknak gondoskodniuk kell a megfelelő finanszírozási mechanizmusok 
rendelkezésre bocsátásáról; hangsúlyozza, hogy a hatóságok nem biztosíthatnak forrásokat 
a megalapozatlan követelések fedezésére;

18. tudatában van annak, hogy egyes fogyasztói szervezeteknek a forráshiány miatt nem 
feltétlenül áll módjukban kollektív keresetet indítani, ezért egy méltányos mechanizmust 
kell bevezetni az eljárások költségének fedezésére, mivel a megfelelő finanszírozás 
hiányában csak meglehetősen korlátozott számban fognak eljárást indítani.


