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Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogszabálytervezet módosításai

A Parlament módosításaiban a jogszabálytervezet módosításait félkövér dőlt
betűkkel jelölik. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, 
hogy a jogszabálytervezet mely részeiben javasolnak javításokat a szöveg 
véglegesítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások esetén 
egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű módosítási javaslatokat az 
érintett osztályok hagyják jóvá.

A jogszabálytervezettel módosítani kívánt, már létező jogszabályra 
vonatkozó valamennyi módosítás fejléce egy harmadik és egy negyedik sort 
is tartalmaz, amelyekben a létező jogszabály, illetve érintett rendelkezésének 
megjelölése található. Egy már létező jogszabály Parlament által módosítani 
kívánt – ám a jogszabálytervezet által nem módosított – rendelkezésének 
idézett részei félkövér betűkkel szerepelnek. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...].
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti 
együttműködésről szóló 2006/2004/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti 
és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2010)0791 – C7-0012/2011 – 2011/0001(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2010)0791),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 
114. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez 
(C7-0012/2011),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság …-i véleményére1,

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére (A7-0000/2011),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen 
módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) Szükség van a 2006/2004/EK 
rendelet hatékonyságának és működési 
mechanizmusainak értékelésére, és 
alaposan meg kell vizsgálni valamennyi 
idevágó, a fogyasztók érdekeit védő 
jogszabálynak a mellékletbe való felvételét 

                                               
1 HL …
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a rendelet hatályának kiterjesztése 
céljából és abból a célból, hogy a 
végrehajtásért felelős hatóságoknak jobb 
eszközöket biztosítson a fogyasztók 
kollektív érdekeit sértő jogsértések 
eredményes észlelésére, kivizsgálására, 
megszüntetésére és megtiltására a 
határokon átnyúló helyzetekben. Ezért a 
Bizottság 2013. december 31-ig külső 
értékelésen és az összes érintett fél 
bevonásával folytatott részletes 
konzultáción alapuló jelentést terjeszt az 
Európai Parlament és a Tanács elé, adott 
esetben jogalkotási javaslat kíséretében. 

Or. en

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
-1 a cikk (új)
2006/2004/EK rendelet
21 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1a. cikk 
A 2006/2004/EK rendelet a következő 
cikkel egészül ki:

„21a. cikk 
A Bizottság 2013. december 31-ig jelentést 
terjeszt az Európai Parlament és a Tanács 
elé, amely értékeli e rendelet 
hatékonyságát és működési 
mechanizmusait, valamint alapos 
vizsgálat tárgyává teszi valamennyi 
idevágó, a fogyasztók érdekeit védő 
jogszabálynak a mellékletbe való 
felvételét. A jelentés külső értékelésen és 
az összes érintett fél bevonásával folytatott 
részletes konzultáción alapul, adott 
esetben pedig jogalkotási javaslatot is 
tartalmaz.

Or. en
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INDOKOLÁS

I. A fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok 
közötti együttműködésről szóló 2006/2004 rendelet

Az Európai Parlament és a Tanács 2004. október 27-én fogadta el a 2006/2004. számú 
rendeletet (a fogyasztóvédelmi együttműködésről szóló rendeletet), amely 2006. december 
29-én lépett hatályba. 

A rendelet célja a végrehajtásért felelős hatóságok közötti, határon átnyúló együttműködés 
akadálymentessé tétele annak érdekében, hogy felfedjék, kivizsgálják és megszüntessék, vagy 
megtiltsák a fogyasztók érdekeinek védelmét szolgáló jogszabályok EU-n belüli megsértését. 
A rendelet hatékonyan és eredményesen kíván fellépni a belső piac zavartalan működését 
akadályozó tisztességtelen kereskedők határokon átnyúló tevékenységeivel szemben, növelve 
ezáltal a fogyasztók határon túli ajánlatok elfogadásába vetett bizalmát, és megakadályozva az 
eladókat és szolgáltatókat abban, hogy a jogkövető eladók és szolgáltatók 
versenyképességének kárára kivonják magukat a rájuk vonatkozó előírások alkalmazása alól. 

A rendelet céljait a fogyasztóvédelmi jogszabályok végrehajtásáért felelős állami hatóságok 
Unió-szerte működő hálózatának (a fogyasztóvédelmi együttműködési hálózatnak) a 
létrehozása révén valósítja meg, e hálózat 2006. decemberében kezdte meg a működését. A 
fogyasztóvédelmi együttműködésről szóló rendelet részben összehangolja a hatóságok 
vizsgálati és végrehajtási jogköreit, és rögzíti a vonatkozó információk cseréjére és/vagy a 
jogsértések megakadályozása érdekében tett végrehajtási intézkedésekre a határokon átnyúló 
helyzetekben vonatkozó mechanizmusokat. 

II. Jelen javaslat okai és céljai

A rendelet által létrehozott hálózat feladata a fogyasztók érdekeinek védelmét szolgáló 
jogszabályok ellenőrzése és alkalmazása. A fogyasztóvédelmi együttműködési hálózat 
illetékességi körébe tartozó jogszabályok a rendelet mellékletében vannak felsorolva. A 
javasolt módosító rendelet frissíteni kívánja a melléklet tartalmát, hogy az tükrözze a 
fogyasztóvédelem terén történt legutóbbi jogalkotási fejleményeket. 

A melléklet frissítése abból áll, hogy a nemzeti végrehajtási hatóságok közötti 
fogyasztóvédelmi együttműködés szempontjából lényegtelen jogszabályokat törlik, illetve a 
már nem hatályos, régi jogszabályokra való hivatkozásokat az új fogyasztóvédelmi 
jogszabályokra való hivatkozásokkal helyettesítik. 

Ennél is fontosabb, hogy a melléklet naprakésszé tétele azért is szükséges, mert a fogyasztói 
hitelmegállapodásokról szóló 2008/48/EK irányelv hatályon kívül helyezte a 87/102/EGK 
irányelvet, az előbbiben azonban nincs kifejezetten meghatározva, hogy a hatályon kívül 
helyezett irányelvre való hivatkozásokat az új irányelvre való hivatkozásokként kell 
értelmezni. A jogbiztonság érdekében ennek a rendeletnek ezért a lehető leghamarabb 
hatályba kell lépnie. 

III. Az előadó általános észrevételei a fogyasztóvédelmi együttműködésről szóló 
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rendelet működéséről

Az előadó üdvözli a Bizottság javaslatát, mivel szükséges gondoskodni arról, hogy a rendelet 
melléklete tükrözze az uniós fogyasztóvédelmi jogban bekövetkezett fejleményeket. 
A javaslat csekély célkitűzéseinek figyelembevétele mellett az előadó úgy véli mindazonáltal, 
hogy meg kell megvizsgálni azt a fő politikai kérdést, miszerint a jelenlegi rendelet megfelelő 
keretet biztosít-e a fogyasztóvédelmi közösségi vívmányok határokon átnyúló 
végrehajtásához. 

A fogyasztóvédelmi együttműködésről szóló rendelet alkalmazásáról szóló legutóbbi, 2009. 
július 2-án közzétett bizottsági jelentés1 és „A fogyasztók gazdasági jogainak érvényesítése a 
belső piacon” című magas szintű találkozó (Brüsszel, 2010. szeptember 22.) jó néhány 
problémára rávilágított a fogyasztóvédelmi közösségi vívmányok határokon átnyúló 
végrehajtásának terén. 

Az megkeresett hatóságok jelentős részben vagy nincsenek bekapcsolva a rendszerbe, vagy 
nem használják a rendszert, holott ez előfeltétele a fogyasztóvédelmi együttműködési hálózat 
tényleges működésének. A kérelmek lezárása egyre több időt vesz igénybe, mivel az egyes 
hatóságok az informatikai eszközt annyira eltérő módon használják, hogy ez hátrányosan 
befolyásolja az együttműködésre tett erőfeszítéseket. 

Más problémák horizontális természetűek, például az eltérő tagállami fogyasztóvédelmi 
jogszabályok kérdése, a joghatóság és az alkalmazandó jog kérdése, és az a kérdés, hogy a 
fogyasztóvédelmi együttműködésről szóló rendelettel bevezetett együttműködési 
kötelezettség milyen mértékben alkalmazandó. Nem minden esetben lehetséges a kölcsönös 
segítségnyújtásra irányuló kérésnek eleget tenni olyan helyzetben, ha a fogyasztó 
tagállamában esetleg tilos a fellépés, de a szállító tagállamában nem. 

Szintén problémát jelent a fontossági sorrend megállapítása. Jelenleg a végrehajtási 
hatóságoknak nincs közös prioritási listájuk. Alapvetően fontos és elfogadott, hogy a nemzeti 
hatóságoknak saját rendszerük vagy fontossági sorrendjük legyen, mivel a források 
korlátozottak. Ha azonban minden kölcsönös segítségnyújtásra irányuló kérelem a nemzeti 
rangsorolás alá esik, és nincs közös álláspont arról, hogy miként kell megállapítani, hogy mi 
kerüljön rangsorolásra, a rendszer nem működhet eredményesen. Ezért fontolóra kell venni a 
Bizottság szerepét a prioritások közös megközelítésének kialakításában és a többéves 
tervezésben. 

Szükség lenne továbbá kölcsönös megállapodásra a lényeges tényekről és az uniós 
fogyasztóvédelmi előírások közös értelmezésről, például a „fogyasztók kollektív érdekeinek” 
meghatározásáról. Különböző nézetek merültek fel azzal kapcsolatban is, hogy a 
fogyasztóvédelmi közösségi vívmányok és más uniós jogszabályok hogyan hatnak egymásra. 

Ezenfelül a végrehajtásra vonatkozó eljárási szabályok továbbra is töredékesek. Az tagállami 
jogi és végrehajtási rendszerek eltérő volta megnehezíti az Unión belül jelentkező jogsértések 

                                               
1 Jelentés a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről 
szóló, 2004. október 27-i 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a fogyasztóvédelmi 
együttműködésről szóló rendelet) alkalmazásáról (COM(2009)0336)
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elleni eredményes fellépést. Egyes hatóságoknak messzemenő eszközeik vannak a jogsértések 
megakadályozására, míg másoknak bíróság elé kell vinniük az ügyet, és ki kell várniuk a 
hosszú eljárást végét. 

A bírósági eljárási költség szintén problémát jelenthet. A rendelet 15. cikke rögzíti, hogy a 
megkereső hatóságnak kell viselnie valamennyi költséget és veszteséget, amely a 
megalapozatlanul hozott intézkedések miatt keletkezik. Egyes országokban a megkereső 
hatóságnak nem kell fizetnie, mivel a költségmentesség szabálya érvényesül, ám sok másik 
országban ellenkező a helyzet. Emiatt csökkenhet a jogsértések miatt indított eljárások száma, 
ha a megkereső országnak nem áll módjában a bírósági eljárás lehetséges költségeit 
megfizetni. 
Végezetül pedig az a tény, hogy a kérelmek lezárása egyre több időt vesz igénybe (a 2008 
júniusáig átlagosan 81 nap 2008 végére 148 napra nőtt) csak részben magyarázható a 
határokon átnyúló ügyek fokozottabb összetettségével, ám gyakran azt jelzi, hogy a 
megállapított határidőket vagy az egyéb operatív követelményeket nem tartják be. 

Ez hatással van a kérelmek számára is, amely 2010-ben stagnálni, sőt csökkenni látszik. Ez 
nemkívánatos tendencia, amelyet minél hamarabb meg kell fordítani a fogyasztóvédelmi 
együttműködésről szóló rendelet végső céljának teljesítése érdekében. Az előadó szilárd 
meggyőződése, hogy a kérelmek számának csökkenése nem az Unión belüli jogsértések 
számának csökkenésére, hanem sokkal inkább a rendszer hiányosságaira utal. 

A koordináció kérdését illetően: a fogyasztóvédelmi politikai kezdeményezések jelenlegi, 
ágazati alapú megközelítése nem segíti elő a következetes alkalmazást. A Bizottságnak 
nagyobb szerepet kellene kapnia a páneurópai tevékenységek végrehajtásának 
koordinációjában, mivel ezzel a problémával jelenleg nem foglalkoznak kellőképpen. 

Az előadónak továbbá az a véleménye, hogy a jobb európai fogyasztóvédelem előmozdítása 
célkitűzéseinek teljesítése érdekében a fogyasztóvédelmi együttműködésről szóló rendelet 
hatályát ki kell terjeszteni, hogy az átfogóbban és horizontálisan tükrözze az uniós 
fogyasztóvédelmi jogot. A fogyasztóvédelmi együttműködésről szóló rendelet hatályát 
részben már kiterjesztették, de általánosabban is értékelni kellene a hatályt annak érdekében, 
hogy a Bizottság különböző igazgatóságai alá tartozó jogszabályok (például a pénzügyi 
szolgáltatásokkal, az utasok jogaival kapcsolatos jogszabályok) is belekerüljenek. 

IV. Az előadó általános álláspontja

Figyelembe véve, hogy a határokon átnyúló végrehajtási együttműködés jelenlegi eredményei 
nem kielégítőek, és hogy intézkedésekre van szükség, az előadó három választási lehetőséget 
állapított meg a javaslattal kapcsolatos fellépés számára:

a) jelentős módosítási javaslatok, amelyek célja a rendelet alkalmazásával kapcsolatban eddig 
megállapított problémák megoldása; b) a Bizottság technikai javaslatának elfogadása 
bármilyen módosítási javaslat nélkül;  c) néhány módosítási javaslat, pl. felülvizsgálatra 
vonatkozó rendelkezés, amelyben a Bizottság felkérést kap a rendelet hatékonyságának és 
működési mechanizmusainak értékelésére, és arra, hogy ésszerű határidőn belül jogalkotási 
javaslatot terjesszen elő a jelenlegi rendelet alapos felülvizsgálatára, többek között hatályának 
kiterjesztésére vonatkozóan. 
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Elismerve, hogy a vállalkozások, a fogyasztók és a végrehajtási hatóságok jogbiztonságának 
szavatolása érdekében szükség van a rendelet mellékletének mielőbbi frissítésre és 
konszolidálására, az előadó a harmadik lehetőséget tartja a legmegfelelőbbnek ebben a 
szakaszban.

Az előadó szeretné azonban hangsúlyozni, hogy e javaslat a megfelelő alkalom annak 
megerősítésére, hogy szükség van a rendelet alaposabb felülvizsgálatára. Az előadó 
véleménye szerint valóban szükség van az uniós fogyasztóvédelmi vívmányok határokon 
átnyúló alkalmazása hiányosságainak és problémáinak orvoslására és a fogyasztóvédelmi 
együttműködési hálózat általános működésének javítására. 

Az előadó tudatában van annak, hogy egyelőre nem áll rendelkezésre elegendő információ a 
rendelet alkalmazásáról, és az információk megszerzéséhez alapos elemzés szükséges. Most 
készül a fogyasztóvédelmi együttműködésről szóló rendelet alkalmazásáról szóló második 
bizottsági jelentés, amelyet később, de még ebben az évben közzé tesznek. A Bizottság külső 
értékelést, azt követően pedig az érdekelt felek bevonásával végzett nyilvános konzultációt is 
tervez. Ezért ésszerűnek tűnik, hogy kivárjuk e folyamat eredményeit, mielőtt messzemenő 
módosítási javaslatokat terjesztünk elő a fogyasztóvédelmi együttműködésről szóló rendeletre 
vonatkozóan. 

A felülvizsgálatra vonatkozó rendelkezés rendeletbe illesztésével az előadó azt kívánja 
hangsúlyozni, hogy a Bizottságnak el kell köteleznie magát, fel kell gyorsítania a 
felülvizsgálati eljárást, és jogalkotási javaslatot kell előterjesztenie 2013 végéig.  

Az előadó azt is kiemeli, hogy az uniós fogyasztóvédelmi jogot alaposan fel kell térképezni a 
fogyasztóvédelmi együttműködésről szóló rendelet hatályának értékelésekor. A rendelet 
hatályát átfogóbbnak kell tekinteni, és annak végső soron ki kell terjednie valamennyi uniós
jogszabályra, amely hatással van a fogyasztók kollektív érdekeire. 

Végezetül az előadó véleménye szerint a fogyasztók érdekei határokon átnyúló 
érvényesítésének előkelő helyet kell kapnia a politikai napirenden. A tagállami végrehajtási 
hatóságok közötti fokozott együttműködésnek a problémák hatékonyabb megoldási eszközévé 
kell válnia az európai fogyasztók kezében, és növelnie kell a belső piacba vetett bizalmukat.


