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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:

1. kéri a Bizottságot, hogy 2011 végéig terjesszen elő jogalkotási javaslatot az Európai 
Unióban a fogyasztók jogvitáinak alternatív rendezési módjainak használatáról, és 
hangsúlyozza, hogy fontos e javaslat gyors elfogadása;

2. támogatja a Bizottság azon szándékát, mely szerint ösztönözni kívánja a gyors, 
hatékony és alacsony költségű alternatív vitarendezési módok használatát, amelyeknek 
köszönhetően jó minőségű kereskedelmi kapcsolatok alakíthatók ki;

3. úgy véli – a Bizottsághoz hasonlóan –, hogy a belső piacon a kártérítés megfelelő 
érvényesítéséhez szükség van mind az alternatív vitarendezési módok könnyű 
alkalmazhatóságára, mind pedig a kollektív jogorvoslat hatékony rendszerére, 
amelyek egymást kiegészítik;

4. hangsúlyozza, hogy az európai fogyasztók számára biztosítani kell az alternatív 
vitarendezési módokhoz való hozzáférést a nemzeti jogviták keretében és a határokon 
átnyúló jogvitákban is, ennek pedig ki kell terjednie az Unión belül erősen növekvő e-
kereskedelemre is;

5. emlékeztet arra, hogy fontos a jelenlegi hiányosságok felszámolása Európa alternatív 
vitarendezési módokkal való földrajzi lefedettsége terén; sajnálja, hogy továbbra is 
jelentős ágazati hiányosságok állnak fenn a legtöbb tagállamban, miközben az ágazati 
lefedettség lehetővé teszi az ágazat működési mechanizmusait ismerő szereplők 
létrehozását;

6. javasolja egy egységes európai charta kidolgozását, amely átveszi az Európában 
létrehozott alternatív vitarendezési rendszerekben betartandó irányadó elveket, melyek 
a következők:

- függetlenség, pártatlanság és sokféleség: a közvetítő szakemberek kijelölésénél el 
kell kerülni az esetleges összeférhetetlenség kialakulását; az eszköz pártatlansága 
megfelelően alapulhat a fogyasztói szervezeteket és a vállalatok képviseleti szerveit 
képviselő személyek paritásos részvételének elvén;

- szakértelem: a megbízott szakembereknek rendelkezniük kell a feladat ellátásához 
szükséges képességgel, képesítéssel és gyakorlattal; javasolja, hogy az ISO 9001 
tanúsítvánnyal rendelkező szervezetek adjanak ki minőségi bizonyítványt a szakszerű 
közvetítés azonosítása, valamint a szigor és a módszertan biztosítása érdekében; 

- hatékonyság és gyorsaság: a közvetítő szakembereknek elégséges eszközökkel 
(humán, tárgyi és pénzügyi erőforrások) kell rendelkezniük, és rövid határidőt kell 
tudniuk tartani a panasz benyújtása és a döntés meghozatala között; 

- méltányosság a fogyasztók és a szakmabeliek között a tájékoztatás, a tervezés és az 
eljárás terén, valamint kontradiktórius jelleg, vagyis minden félnek lehetőséget kell 
biztosítani arra, hogy ismertesse álláspontját, megismerje a másik fél által 
előterjesztett álláspontot és tényállási elemeket;
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- ingyenesség: az alternatív vitarendezési módok költségének problémáját rendezni 
kell, hogy ez a mód vonzó legyen a felek számára; fontolóra kell venni, a fogyasztók 
számára teljes egészében ingyenes rendszer lehetőségét;

- szabadság és peren kívüli jelleg: az alternatív vitarendezési módoknak fakultatív 
jellegűnek kell lenniük, a felek szabad választásán kell alapulniuk az egész folyamat 
során, mindig meghagyva számukra a lehetőséget a köztük fennálló vita bíróság előtt 
történő rendezésére; semmiképpen nem jelenthetik a bírósági kereset megindítását 
megelőző első kötelező lépést, és az ezek során hozott döntések csak akkor lehetnek 
kötelező erejűek, ha a feleket arról előzetesen tájékoztatták, és a felek azt kifejezetten 
elfogadták;

- arányosság az eljárásokban, a határozatokban és a költségekben, annak elkerülésére, 
hogy a hatásuk túllépjen a jogvita tárgyán és tétjén; annak érdekében, hogy a kis- és 
középvállalkozások (kkv-k) igénybe vehessék az alternatív vitarendezési módokat, a 
költségeket a vállalkozás mérete szerint kell megállapítani;

- átláthatóság: az általános információk rendelkezésre bocsátásán túl (jogviták típusai, 
kereset benyújtásának szabályai, döntéshozatali szabályok stb.) minden közvetítőként 
eljáró személy számára kötelezővé kell tenni egy éves jelentés közzétételét;

7. kéri, hogy a Bizottság vizsgálja meg magát az „alternatív vitarendezési eljárásnak a 
kereskedelmi ügyletekhez és gyakorlatokhoz kapcsolódó uniós jogviták megoldási 
eszközeként történő használata” megfogalmazást, amely a hatékony közlés 
szempontjából nehézkes; javasolja a kifejezés egyszerűsítését, e szakasz és a peres út 
fokozottabb elhatárolását, valamint annak megvilágítását, hogy ennek igénybevétele 
csak a fogyasztói jogvitákra vonatkozik; javasolja a „fogyasztói jogviták peren kívüli 
rendezése”, „fogyasztói jogviták békés úton történő rendezése”, vagy „közvetítés 
fogyasztói jogvitákban” kifejezést;

8. ösztönzi a Bizottságot arra, hogy a határokon átnyúló fogyasztói jogviták tekintetében 
írjon elő koordinációs rendszert a nemzeti alternatív vitarendezési eljárásokhoz való 
hozzáférés és azok összehangolásának elősegítése érdekében; támogatja továbbá egy 
egyablakos ügyintézési pont és/vagy egységes európai hívószám létrehozását, amely 
megkönnyíti a polgárok számára a saját tagállamukban vagy más tagállamokban 
működő alternatív vitarendezési rendszerek igénybevételét, és egyértelmű 
tájékoztatást nyújt számukra e rendszerek használatáról;

9. javasolja a Bizottságnak többnyelvű európai közvetítői internetes portál létrehozását, 
ahol minden fogyasztó felteheti kérdéseit és tájékozódhat a közvetítési eljárás 
módjáról, annak hatásairól, valamint jogairól és kötelezettségeiről;

10. hangsúlyozza, hogy lényeges a fogyasztók tudatosságának felkeltése arra, hogy létezik 
alternatív vitarendezés még mielőtt megindulna a fogyasztói peres eljárás; javasolja, 
hogy ez a „felsőbb információ” az alternatív vitarendezés lehetőségére való utalás 
formájában kerüljön bele minden szerződéses dokumentumba, az ezt igénybe vevő 
szakmabeliek esetében pedig mellékelve szerepeljenek a kapcsolat elérhetőségei és az 
alternatív vitarendezési rendszerek igénybevételének szabályai; 

11. javasolja, hogy a kereskedelmi kamarák, valamint az egyéb szakmai szervezetek 
legyenek kötelesek tájékoztatni a vállalkozásokat az alternatív vitarendezési módok 
létezéséről, ezek használatának potenciális előnyéről, különösen a bírósági peres 
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eljárások száma minimálisra csökkentésének lehetősége, vagy akár a vállalkozás 
jóhíre terén, továbbá arról, hogy – a választottbírósági határozattal vagy bírósági 
ítélettel ellentétben – az alternatív vitarendezési rendszerek lehetőséget biztosítanak a 
felek közötti kereskedelmi kapcsolatok helyreállítására;

12. ajánlja, hogy – amennyiben az a vállalkozások ösztönzése céljából lehetséges –
európai szinten hozzanak létre a fogyasztói jogviták terén végzett közvetítéshez 
fűződő minőséget tanúsító címkét, amely a legjobb gyakorlatokat elismerő 
iránymutatásokat tartalmazza.


