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JAVASLATOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felhívja a Jogi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. üdvözli a Bizottság munkáját a kollektív jogorvoslattal kapcsolatos egységes európai 
megközelítésre vonatkozóan; felhívja a Bizottságot, hogy fordítson külön figyelmet a 
fogyasztók és a kkv-k védelmére;

2. hangsúlyozza, hogy a hatékony kollektív jogorvoslatot a jogbiztonságot szolgáló erős 
garanciarendszerrel és a visszaélésszerű perlést megakadályozó biztosítékokkal kell 
összekötni; felhívja a Bizottságot, hogy a biztosítékok meghatározásakor építsen a 
tagállamok kollektív jogorvoslat terén szerzett tapasztalataira; véleménye szerint e 
biztosítékok között kell szerepelniük az alábbiaknak:

– olyan kritériumok, amelyek alapján a fellépés tárgyát képező ügyben csak az abban 
ténylegesen érdekelt testületek kezdhetnek kollektív jogorvoslat szervezésébe,

– elfogadhatósági szabályok, köztük döntési lehetőség az elfogadhatóságról azelőtt, 
hogy a teljes meghallgatásra sor kerülne,

– a sértett felek arra adott garanciája, hogy megtérítik a jogi eljárással kapcsolatos 
valamennyi költséget („a vesztes fizet” elve),

– joghatósági szabályok a legkedvezőbb igazságszolgáltatási fórum kiválasztásának  
(„forum shopping”) megakadályozására,

– a képviseleti költségek mértékének korlátozása;

3. megállapítja, hogy a jogalkotási javaslatban szereplő kötelező erejű intézkedéseknek 
elsősorban minimumszabályokat kell tartalmazniuk, az arányosság elvének megfelelően 
meghagyva a tagállamok számára a további intézkedések meghozatalának jogát; ezzel 
egyidejűleg kéri a Bizottságot, hogy fogalmazzon meg önkéntesen követendő 
iránymutatásokat a tagállamok számára;

4. hangsúlyozva, hogy a bíróságoknak a kollektív jogorvoslat iránti valamennyi kérelmet 
egyenlően – nemzeti illetőségtől vagy származástól függetlenül – kell elbírálniuk, az 
ítéleteket pedig az egész Európai Unióban el kell ismerni, illetve ezeknek 
végrehajthatónak kell lenniük, megállapítja, hogy a kompenzációról szóló valamennyi 
határozatnak azon tagállam nemzeti jogán kell alapulnia, amelyben – az irányelvben 
meghatározott minimumszabályokat kielégítő – keresetet benyújtották;

5. megállapítja, hogy a részvétel bármely formáját az érintett felek hozzájárulásához („opt-
in”) kell kötni; véleménye szerint az elfogadhatónak nyilvánított ügyek mindegyikét 
átfogó és nyilvános tájékoztató kampánynak kell megelőznie;

6. felhívja a tagállamokat, hogy tájékoztassák a fogyasztókat az alternatív vitarendezési 
mechanizmusról, amely a kollektív jogorvoslat iránti kereseteknél gyorsabb és olcsóbb 
lehetőséget jelent; ugyanakkor hangsúlyozza, hogy az alternatív vitarendezési 



PE467.137v02-00 4/4 PA\870858HU.doc

HU

mechanizmus igénybevételét nem szabad kötelezővé tenni, az erre irányuló szerződési 
nyilatkozatokat pedig az uniós jog megsértése címén érvénytelennek kell tekinteni.


