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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. sajnálatosnak tartja, hogy a tagállamokban nem csupán a fogyasztók és a vállalkozások, 
hanem a jogi szakemberek és a fogyasztóvédelmi szervezetek is leginkább csak a belföldi 
ügyekben alkalmazott költségmentességet ismerik, az európait nem;

2. úgy véli, hogy más európai eljárások – amilyen például a kis értékű követelések európai 
eljárása1 – sem ismertek, és a jelenlegi tájékoztatási politika mellett nem is fognak széles 
körben ismertté válni;

3. kéri, hogy hozzanak létre szakértői bázist olyan ügyvédekből, akik a költségmentes 
ügyeket intézik, és amelyben bárki könnyen találhat az adott nyelvet és jogrendszert 
ismerő ügyvédet;

4. úgy véli, hogy tanácsos tagállamonként egyetlen központi hivatalt kijelölni, amely fogadja 
és továbbítja a költségmentességi kérelmeket;

5. felhívja a figyelmet arra, hogy nem felhasználóbarát, hogy sem a „Polgári Ügyek Európai 
Igazságügyi Atlasza” internetes oldalán, sem az európai igazságügyi portálon nincs 
lehetőség sem a költségmentességgel, sem más ügyekkel kapcsolatos űrlap letöltésére vagy 
megfelelő kinyomtatására; felszólítja a Bizottságot, hogy azonnal orvosolja ezt a helyzetet;

6. hangsúlyozza, hogy a jelentésben említett, a polgári és kereskedelmi ügyekben illetékes 
Európai Igazságügyi Hálózat nyújt ugyan tájékoztatást a költségmentességről, az anyagot 
azonban 2007. július 12-én frissítették utoljára;

7. úgy véli, hogy a költségmentesség igénybevételével kapcsolatos anyagi szempontok 
megállapításához figyelembe kell venni a tagállamonként különböző megélhetési 
költségeket;

8. a Bizottsággal ellentétben úgy véli, hogy a tagállamoknak egyre nagyobb erőfeszítéseket 
kell tenniük annak érdekében, hogy a 2003/8/EK irányelv 18. cikkének (a tájékoztatásra 
vonatkozó kötelezettségüknek) megfeleljenek;

9. felszólítja a Bizottságot, hogy tájékoztassa jobban a fogyasztókat és vállalkozásokat a 
polgári és kereskedelmi ügyekben folytatott jogvitákra vonatkozó európai intézkedésekről, 
és az ezekkel kapcsolatos lehetőségekről, valamint támogassa és mozdítsa elő a 
tájékoztatási kampányokat Európa-szerte;

10. felszólítja a Bizottságot, hogy terjesszen elő olyan felülvizsgált javaslatot, amelyben 
kiküszöböli azokat a tökéletlenségeket, értelmezésbeli hiányosságokat és rendezetlen 
helyzeteket, melyeket a jelentése (COM(2012)0071) tartalmaz, és gondoskodjon a 
tagállami előírások további összehangolásáról a további félreértések és joghézagok 
elkerülése végett;

                                               
1 861/2007/EK rendelet


