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RÖVID INDOKOLÁS

1. bevezető rész

Az Európai Bizottság 2011. október 11-én benyújtott egy, a közös európai adásvételi jogról 
szóló rendeletre irányuló javaslatot. A javaslat célja a belső piac megszilárdítása és 
működésének javítása a vállalkozások és fogyasztók közötti határokon átnyúló kereskedelem
előmozdítása révén. Ez a célkitűzés úgy érhető el, ha rendelkezésre áll a közös európai 
adásvételi jog, vagyis egy olyan önálló, egységes jogi szabályrendszer, amely tartalmazza az 
áruk vagy digitális tartalmak kereskedelmével kapcsolatos szerződési jogi és 
fogyasztóvédelmi előírásokat, és amely az egyes tagállamok belső szerződési jogi rendszere 
mellett a második választható szerződési jogi rendszer szerepét tölti be.

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság (IMCO) rendkívül fontos szerepet játszik a 
jogalkotási javaslat belső piaci fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jelentősége tekintetében. 
Ennek megfelelően a bizottság nem csupán véleményt nyújt be a Jogi Bizottságnak (JURI) 
mint illetékes bizottságnak az Európai Parlament eljárási szabályzatának 50. cikke –
„társbizottsági eljárás” – szerint, hanem egyes területeken kizárólagos hatáskörrel is 
rendelkezik. 

Az illetékes bizottsághoz hasonlóan az IMCO bizottsághoz is két társelőadót jelöltek ki, akik 
– többek között nyilvános meghallgatás, valamint az Európai Bizottság hatásvizsgálata 
minőségi ellenőrzésének elvégzésére adott megbízatás révén – szorosan együttműködtek a 
vélemény elkészítése során. A két társelőadó megközelítésének különbözősége miatt ez a 
véleménytervezet két dokumentumot tartalmaz: (1) a közös módosításokat és (2) az egy-egy 
társelőadó által külön javasolt módosításokat. A továbbiakban röviden ismertetjük a közös 
módosításokat. Ezen kívül minkét előadó megindokolja az általa választott megközelítést.

2. A közös módosítások indokolása

A két szerződő fél közötti jogokat és kötelezettségeket szabályozó jogszabály szövegének a 
lehető legnagyobb mértékben egyértelműnek és pontosnak kell lennie. Ez különösen igaz 
akkor, ha a jogszabály a fogyasztókra vonatkozik; az eltérő értelmezések lehetősége a lehető 
legnagyobb mértékben kerülendő. Biztosítani kell a hatályos rendelkezésekkel – különösen a 
fogyasztóvédelmi irányelvvel – való koherenciát is. Ezért a társelőadók olyan módosításokat 
javasolnak, amelyek tisztázzák és a meglévő fogalommeghatározásokhoz igazítják a használt 
kifejezéseket. A digitális tartalmak szerződésnek való megfelelősége tekintetében a 
„térítésmentesség” fogalma, illetve a felmondáskor a szerződésszegés orvoslására tett ajánlat 
tekintetében az előadók közös módosításokat javasolnak.

3. A külön előterjesztett módosítások indokolása:

a) Evelyne Gebhardt

A szabadon választható eszközök alkalmatlansága a fogyasztóvédelmi jogban
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A társelőadónak alapvető kétségei vannak a bizottsági javaslat megfelelőségét illetően. A 
fogyasztóvédelmi jog területén a fogyasztónak az információ aszimmetrikus eloszlása miatt 
különös védelemre van szüksége, és az adásvételi szerződés megkötésekor magas szintű 
fogyasztóvédelmet kell számára biztosítani. Az uniós jogalkotónak ezért különösen a 
határokon átnyúló online kereskedelem területén kell a nemzeti jogszabályok harmonizálása 
révén megbízható jogszabályokat alkotnia. A múltban ez lényegében többek között a 
2011/83/EU irányelv révén történt. Egy további szabadon választható eszköz, amely esetében 
a választás lehetősége a kereskedőé lenne, a jogi helyzetet tovább bonyolítaná és különösen 
rontaná a fogyasztó helyzetét. A belső piac működését fenyegető esetleges jogbizonytalanság 
– amely a szabadon választható adásvételi jog bevezetését eredményezhetné – elkerülhető 
veszély. A társelőadó osztja számos szakértő aggodalmát, amely szerint egyértelmű jogi 
nyelvezet nélkül évekbe telne, amíg az Európai Bíróság a közös európai adásvételi joggal 
kapcsolatos kérdéseket kötelező erejűen eldöntené. Ezen kívül a szabadon választható eszköz 
alkalmazásával letérnénk a harmonizálás eddig sikeres útjáról. 

A Bizottság hatásvizsgálatáról szóló kritika

A társelőadó szerint a Bizottság hatásvizsgálatában a tranzakciós költségek számítása és a 
fogyasztói bizalommal kapcsolatos feltételezések nem meggyőzőek. A hatásvizsgálat így 
például figyelmen kívül hagyja a közelmúltban elfogadott 2011/83/EU irányelv 
harmonizációs hatásait, illetve az alternatív vitarendezési mechanizmusokra vonatkozó 
jogszabályokat (AVR és OVR) is. Ezért a társelőadó javaslata alapján az illetékes JURI és 
IMCO bizottság kérdőívet nyújtott be az Európai Parlament hatásvizsgálati osztályának azzal 
a céllal, hogy a bizottsági hatásvizsgálatot minőségi ellenőrzés alá vessék. A társelőadó 
aggodalmát nagyrészt igazoló eredményeket 2013. január 22-én ismertették a JURI 
bizottságban. Az elemzés során előtérbe került módszertani hiányosságok oly mértékben 
torzítják a hatásvizsgálat hitelességét, hogy ezen az a tény sem javít, hogy mindeddig nem 
létezik általánosan elfogadott modell a tranzakciós díjak számítására. 

A jótállással, a kapcsolódó szolgáltatásokkal és a digitális tartalmakkal kapcsolatos 
szempontok minimum harmonizációja

A társelőadó ezért nem támogatja a szabadon válaszható közös európai adásvételi jogra 
irányuló bizottsági javaslatot. Mindazonáltal a társelőadó meggyőződése, hogy a 
fogyasztóvédelem területén közös uniós jogszabályokra van szükség. A szabadon választható 
adásvételi jog megalkotása helyett ezért inkább azt javasolja, hogy folytassák és teljesítsék az 
uniós fogyasztóvédelmi jog mindeddig sikere harmonizálását. A 2011/83/EU irányelv 
elfogadását követően a fogyasztóvédelmi jognak már csak néhány olyan területe maradt, 
amelyet a jelen irányelvre irányuló javaslat révén modernizálni lehetne. Ezen kívül 
figyelembe kell venni az online kereskedelemnek a digitális tartalmakról szóló szerződések 
bevonása által való fejlődését. A társelőadó továbbá úgy véli, hogy az adásvételi szerződéssel 
való szoros kapcsolatuk miatt a kapcsolódó szolgáltatásokat is be kell vonni a javaslatba.

b) Hans-Peter Mayer

Az eszköz megválasztása és az eszköz szükségessége
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Az Európai Parlament 2011. november 8-i, az uniós adásvételi jog fogyasztók és 
vállalkozások vonatkozásában való bevezetéséről szóló saját kezdeményezésű jelentése 
(P7_TA(2011)062) 5. cikkében egyértelműen támogatta a szabadon választható eszköz 
rendeleti úton történő bevezetését. E mellett hangsúlyozta, hogy kizárólag a nem kötelezően 
alkalmazandó európai szerződési jogra vonatkozó rendelet járna a közvetlen hatás miatt 
előnyökkel a cégek (költségcsökkenés a kollíziós szabályok megelőzése által), a fogyasztók 
(jogbiztonság, bizalom, magas szintű fogyasztóvédelem) és a tagállamok igazságszolgáltatási 
rendszerei számára (szükségtelenné válik a külföldi jog tanulmányozása). Ehhez kapcsolódik 
még a Bizottság 2011. október 11-i hatásvizsgálata, amelynek minősége és hitelessége – mint 
azt az Európai Parlament hatásvizsgálata is mutatja – nem kifogásolható.
A társelőadó szerint arról van szó, hogy a fogyasztó nem minden tagállamban tud online 
vásárolni, mivel a cégek nem, vagy csak bizonyos tagállamok számára kínálják 
szolgáltatásaikat.
Az OVR-hez és AVR-hez hasonló utólagos mechanizmusokat csak az online kereskedelem 
létrejötte után lehet a viták megoldására használni. A társelőadó számára a legfontosabb a 
piac megnyitása. Az adatok és tények azt mutatják, hogy ez nagy problémát jelent a közös 
belső piacon.
A társelőadó ezért úgy véli, hogy olyan megközelítést kell alkalmazni, amely egy új eszközzel 
a belső piac további megnyitását célozza, valamint a fogyasztóknak és a cégeknek lehetőséget 
biztosít a határokon átnyúló könnyű, gyors és költséghatékony vásárlásra és eladásra.

Az eszköz tartalma:
A társelőadó célja az egyszerű és átlátható szöveg létrehozása. Különösen fontos, hogy a 
jogszabály szövege biztosítsa a fogyasztók és a cégek jogai közötti kiegyensúlyozott 
kapcsolatot. 
A javaslat rendkívül magas szintű fogyasztóvédelmet biztosít, amely sok esetben meghaladja 
a fogyasztóvédelem egyes tagállamok által biztosított szintjét. Ennélfogva a javaslat nem 
csupán a cégek – amelyek így könnyebben működhetnek a különböző európai piacokon –, 
hanem a fogyasztók – akik így magasabb szintű védelmet kapnak – számára is előnyöket 
nyújt. A társelőadó meggyőződése, hogy a szabadon választható eszköz hosszú távon 
megvalósul és a belső piac pozitív ösztönzőjévé válik, amely előnyökkel jár majd a 
fogyasztók és a cégek számára.

A társelőadó továbbá úgy véli, hogy nem szabad túlzott tájékoztatási követelményeket előírni. 
A meglévő rendelkezésekre való utalások zavart okoznak, ezért pontosabban kell őket 
megfogalmazni. A javaslat egyszerűsítése céljából az előadó a következő fogalmakat kívánja 
törölni: szállító, felhasználó, szolgáltató és ügyfél. Az előadó úgy véli, hogy a „vevő” és 
„eladó” kifejezések használata kielégítő az áruk értékesítése és bármely digitális tartalom 
rendelkezésre bocsátása, illetve a kapcsolódó szolgáltatások nyújtása vonatkozásában. Ezzel a 
módosítással közel 40 előírás egyszerűsíthető.

Az előadó célja a bizottsági javaslat pontosítása. Ez különösen a rendelkezések pontosítását, a 
bizonytalan jogi kifejezések kerülését és az ehhez kapcsolódó jogbiztonság megvalósítását 
jelenti. Nem ritka, hogy bizonyos esetekben az Európai Bírósághoz kellett fordulni. Az előadó 
azonban abból indul ki, hogy az elérni kívánt javítások révén ezt a lehetőséget jelentősen 
csökkenteni lehet.

A társelőadó úgy véli, hogy a JURI bizottság arra irányuló javaslata, hogy az alkalmazási kört 
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az online, valamint a távollevők között kötött szerződésekre korlátozzák, jó kompromisszum, 
amelyet az IMCO bizottság eljárása során meg kell vizsgálni.

MÓDOSÍTÁSOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felkéri a Jogi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás 1
Rendeletre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az adott személy szintén fogyasztónak 
tekintendő, ha a szerződést részben a 
személy szakmájába tartozó, részben pedig 
azon kívül eső célból kötik (kettős célú 
szerződések), és a kereskedési cél annyira 
korlátozott, hogy a teljesítés egésze 
szempontjából nem elsődleges.

Or. de

Indokolás

A fogyasztóvédelmi irányelv (17) preambulumbekezdésének átvétele.

Módosítás 2
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) „kereskedő”: olyan természetes vagy 
jogi személy, aki kereskedelmi, üzleti, 
kézműipari vagy szakmai tevékenységével 
összefüggő célok érdekében jár el;

e) „kereskedő”: bármely természetes vagy 
– akár magán-, akár köztulajdonban álló 
– jogi személy, aki vagy amely a 
szerződések vonatkozásában kereskedelmi, 
üzleti, kézműipari vagy szakmai 
tevékenységével összefüggő célok 
érdekében jár el, ideértve bármely olyan 
személyt, aki vagy amely a kereskedő 
nevében vagy javára jár el;

Or. de
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Módosítás 3
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) „fogyasztó”: olyan természetes személy, 
aki kereskedelmi, üzleti, kézműipari vagy 
szakmai tevékenységén kívül eső célok 
érdekében jár el;

f) „fogyasztó”: bármely természetes 
személy, aki olyan célból jár el, amely 
kívül esik kereskedelmi, üzleti, kézműipari 
vagy szakmai tevékenységi körén;

Or. de

Indokolás

A fogalommeghatározásnak meg kell egyeznie a fogyasztóvédelmi irányelv 
fogalommeghatározásával.

Módosítás 4
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – h pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) „áru”: bármilyen birtokba vehető ingó 
dolog; kivéve az alábbiakat:

h) „áru”: bármely ingóság, kivéve a 
végrehajtás vagy más bírósági intézkedés 
alapján értékesített ingóságokat; árunak 
minősül a víz, a gáz és az elektromos 
áram, feltéve, hogy korlátozott 
térfogatban vagy meghatározott 
mennyiségben ajánlják fel értékesítésre;

Or. de

Indokolás

A fogalommeghatározásnak meg kell egyeznie a fogyasztóvédelmi irányelv 
fogalommeghatározásával, különös tekintettel a megnevezett áruk sorrendjére.

Módosítás 5
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – h pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) i. a villamos energia és a földgáz, törölve
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valamint

Or. de

Módosítás 6
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – h pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii) ii.a víz és a gáz egyéb típusai, kivéve, 
ha ezeket korlátozott térfogatban vagy 
meghatározott mennyiségben ajánlják fel 
értékesítésre;

törölve

Or. de

Módosítás 7
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – m pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

m) „kapcsolódó szolgáltatás”: áruhoz vagy 
digitális tartalomhoz kapcsolódó bármely 
szolgáltatás, ideértve a beszerelést, a 
karbantartást, a javítást vagy bármilyen 
egyéb feldolgozást, amelyet az adásvételi 
szerződés, a digitális tartalom nyújtásáról 
szóló szerződés, vagy az ezek 
megkötésével egy időben kötött külön, 
kapcsolódó szolgáltatásra irányuló 
szerződés alapján az áru eladója vagy a 
digitális tartalom szolgáltatója nyújt; 
kivételt képeznek az alábbiak:

m) „kapcsolódó szolgáltatás”: áruhoz vagy 
digitális tartalomhoz kapcsolódó bármely 
szolgáltatás, ideértve a beszerelést, a 
karbantartást, a javítást vagy bármilyen 
egyéb feldolgozást, amelyet az adásvételi 
szerződés, a digitális tartalom nyújtásáról 
szóló szerződés, vagy az ezek 
megkötésével egy időben kötött külön, 
kapcsolódó szolgáltatásra irányuló 
szerződés alapján vagy azzal kapcsolatban
az áru eladója vagy a digitális tartalom 
szolgáltatója nyújt; kivételt képeznek az 
alábbiak:

Or. de

Módosítás 8
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – n pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

n) „szolgáltatást nyújtó fél”: áru eladója 
vagy digitális tartalom szolgáltatója, aki 
vállalja, hogy a vásárló részére az adott 
áruhoz vagy digitális tartalomhoz
kapcsolódó szolgáltatást nyújt;

n) „szolgáltatást nyújtó fél”: olyan 
kereskedő, aki vállalja, hogy kapcsolódó 
szolgáltatást nyújt;

Or. de

Módosítás 9
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – s pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

s) „kereskedelmi jótállás”: a kereskedő 
vagy a gyártó arra irányuló 
kötelezettségvállalása a fogyasztóval 
szemben a 106. cikk szerinti, 
szerződésszegés esetében fennálló 
kötelezettségén túl, hogy a jótállási 
nyilatkozatban vagy a vonatkozó 
reklámban feltüntetett tulajdonságoknak 
vagy a szerződés szerinti teljesítéshez nem 
kapcsolódó egyéb követelményeknek nem 
megfelelő áru vagy digitális tartalom
vételárát visszatéríti, vagy az ilyen 
fogyasztási cikket kicseréli, kijavítja, vagy 
helyette más árut vagy digitális tartalmat 
szolgáltat;

s) „kereskedelmi jótállás”: a kereskedő 
vagy a gyártó („a jótállásra kötelezett”) a 
megfelelőség szavatolására vonatkozó 
jogszabályi kötelezettsége teljesítésén 
túlmenő bármely olyan
kötelezettségvállalása a fogyasztóval 
szemben, amely alapján a jótállási 
nyilatkozatban vagy a vonatkozó, a 
szerződéskötés időpontjában vagy azt 
megelőzően elérhető reklámban 
feltüntetett tulajdonságoknak vagy a 
megfelelőséghez nem kapcsolódó bármely 
egyéb követelménynek nem megfelelő áru 
vagy digitális tartalom vételárát 
visszatéríti, vagy az ilyen árut kicseréli 
vagy kijavítja, illetve az áruhoz 
kapcsolódó szolgáltatást nyújt;

Or. de

Indokolás

A fogalommeghatározásnak meg kell egyeznie a fogyasztóvédelmi irányelv 
fogalommeghatározásával.

Módosítás 10
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – s a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

sa) „javítás”: a szerződésnek nem 
megfelelő áru vagy digitális tartalom 
szerződésnek újból megfelelővé vagy 
megfelelővé tétele; 

Or. de

Módosítás 11
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – s b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

sb) „gyártó”: minden olyan természetes 
vagy jogi személy, aki vagy amely árut 
vagy digitális tartalmat állít vagy állíttat 
elő, aki az árut vagy digitális tartalmat a 
Közösség területére behozó importőr, 
valamint aki az árun vagy digitális 
tartalmon elhelyezett nevével, védjegyével 
vagy egyéb megkülönböztető jelzés 
alkalmazásával önmagát gyártóként 
tünteti fel;

Or. de

Indokolás

A fogyasztási cikkek adásvételéről szóló 1999/44/EK irányelv fogalommeghatározása.

Módosítás 12
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – t pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

t) „tartós adathordozó”: bármely olyan 
adathordozó, amely lehetővé teszi a fél 
számára a személyesen neki címzett 
információk tárolását oly módon, hogy az 
az adott információ céljának megfelelő 
ideig visszakereshető legyen, és amely 

t) „tartós adathordozó”: bármely olyan 
eszköz, amely lehetővé teszi a fogyasztó 
vagy a kereskedő számára a neki címzett 
adatoknak a jövőben is hozzáférhető 
módon és az adat céljának megfelelő ideig 
történő tárolását, valamint a tárolt adatok 
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lehetővé teszi a tárolt információk 
változatlan formában történő 
megjelenítését;

változatlan formában történő 
megjelenítését;

Or. de

Indokolás

A fogalommeghatározásnak meg kell egyeznie a fogyasztóvédelmi irányelv 
fogalommeghatározásával. A „személyesen” kifejezést mindenestre törölni kell, különben 
arra a következtetésre lehetne jutni, hogy folyamatosan egyetlen félnek szóló információkról 
van szó.

Módosítás 13
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – y a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ya) „térítésmentes helyreállítás”: az áru 
szerződésnek újból megfelelővé vagy 
megfelelővé tételéhez kapcsolódó 
költségek, különösen a postaköltség, a 
munkadíj és az anyagköltség.

Or. de

Módosítás 14
Rendeletre irányuló javaslat
1 Melléklet – 105 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Ha a kereskedőnek a későbbiekben 
frissítenie kell a digitális tartalmat, 
gondoskodnia kell arról, hogy a digitális 
tartalom a szerződés teljes időtartama alatt 
megfeleljen a szerződésben foglaltaknak.

4. Ha a kereskedőnek a későbbiekben 
frissítenie kell a digitális tartalmat vagy 
annak részeit külön szállítja, 
gondoskodnia kell arról, hogy a digitális 
tartalom a szerződés teljes időtartama alatt 
megfeleljen a szerződésben foglaltaknak.

Or. de
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Módosítás 15
Rendeletre irányuló javaslat
1 Melléklet – 109 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A szerződésszegés orvoslására tett 
ajánlatot nem zárja ki a felmondásról 
szóló értesítés.

törölve

Or. de


