
CM\886237HU.doc PE478.418v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Jogi Bizottság

9.12.2011

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

(92/2011)

Tárgy: Az Osztrák Köztársaság Szövetségi Tanácsának (Bundesrat) indokolással ellátott 
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A szubszidiaritás és az arányosság elveinek alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv 6. cikkének 
megfelelően a nemzeti parlamentek a jogalkotási aktus tervezetének továbbításától számított 
nyolc héten belül indokolással ellátott véleményt küldhetnek az Európai Parlament, a Tanács 
és a Bizottság elnökeinek, amelyben ismertetik azokat az okokat, amelyek alapján az adott 
tervezetet nem tartják összeegyeztethetőnek a szubszidiaritás elvével.

Az Európai Parlament eljárási szabályzata alapján a szubszidiaritás elvének tiszteletben 
tartása tekintetében a Jogi Bizottság az illetékes bizottság.

Tájékoztatásképpen mellékletben közöljük az Osztrák Köztársaság Szövetségi Tanácsának 
(Bundesrat) a fentebb megjelölt javaslatról szóló, indokolással ellátott véleményét.



PE478.418v01-00 2/4 CM\886237HU.doc

HU

MELLÉKLET

A Szövetségi Tanács (Bundesrat)
2011. december 1-jei
indokolással ellátott véleménye

a Szövetségi Alkotmány (B-VG) 23g. cikke (1) bekezdése szerint, a szubszidiaritás és az 
arányosság elveinek alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv 6. cikkével összefüggésben

COM(2011) 635 végleges
A közös európai adásvételi jogról szóló európai parlamenti és tanácsi 
rendeletre irányuló javaslat
(60696/EU XXIV. GP)

„A. Indokolással ellátott vélemény

A vélemény tárgyát képező tervezet nem egyeztethető össze a szubszidiaritás elvével.

B. Indokolás

Az Európai Bizottság 2011. október 11-én előterjesztette a közös európai adásvételi jogról 
szóló rendeletre irányuló javaslatát. Ezt az új szabályrendszert a határokon átnyúló adásvételi 
szerződések területén kellene alkalmazni. Egy olyan szerződési jogi rendszerről van szó, 
amelyet a szerződő felek szabadon választhatnak, és amely a tagállamok meglévő 27 
szerződési jogi rendszere mellett 28. rendszerként működne. Az Európai Bizottságnak az a 
célja, hogy ezzel a választható eszközrendszerrel – különösen a modern értékesítési csatornák 
területén – előmozdítsa a határon átnyúló jogügyleteket, és így elsősorban az internetes 
ügyleteket. Bármennyire is örvendetes ez a törekvés, annál kétségesebbnek tűnik a 
megvalósításához választott eszköz.

Mint már az egységes belső piaci intézkedéscsomagra vonatkozó, e javaslatot illetően 
elutasító vélemény is mutatja, az egymás mellett működő különböző szabályrendszerek nem 
vezetnek olyan fokú jogbiztonsághoz, mint amelyet az osztrák jogalkotó az osztrák 
magánjogban az általános polgári törvénykönyv (ABGB) létrehozása óta, vagyis pontosan 
200 éve szavatol. Az európai adásvételi jog miatt fenyegető jogbizonytalanság egyrészt a 
korlátozott szabályozási területen alapul, amely a jogviszony bizonyos kérdéseit 
szabályozatlanul hagyja. Így a jogügylet megkötésének képességével és a képviselettel 
kapcsolatos kérdéseket a közös európai adásvételi jog alkalmazandósága ellenére továbbra is 
az irányadó nemzeti jogrendszer alapján kellene tisztázni. A jogalkalmazó ennélfogva a 
jövőben nemcsak két jogrendszerrel, vagyis a szerződő partnere és saját jogrendszerével, 
hanem egy harmadik jogrendszerrel is szembesülne. Ebből a hármasból adódóan a nemzeti 
jog és az európai adásvételi jog érintkezési pontjain jelentős torzulásoktól és 
ellentmondásoktól lehet tartani.

Az Európai Bizottság érvelése, miszerint a választható eszköz a tagállamok nemzeti 
jogrendszerének része lenne és ekként beágyazódna a mindenkori tagállam szabályozási 
keretébe, nem fogadható el. Egy uniós jogi rendelet nem válik nemzeti joggá, hanem uniós 
jog marad. Sokkal inkább az a helyzet, hogy a választható eszköz alternatív szerződési 
rendszerként a nemzeti jogrendszerek egyes részeinek kiszorítására irányul.
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Másrészről a szabályrendszer számos bizonytalan fogalmat tartalmaz, amelyeket önállóan – és 
emiatt végső soron az Európai Bíróság bevonásával – kell értelmezni. Ez a folyamat és így a 
jogi világosság megteremtése éveket fog igénybe venni, és ráadásul az eljárási költségek 
növelt kockázatával jár, ami megnehezíti a joghoz való hozzáférést. A jogalkalmazó számára 
jelentkező hozzáadott érték, amelyet a választható adásvételi jogra vonatkozó javaslat ígér, 
szerfelett csekély lehet. Éppen ellenkezőleg, az ismertetett jogbizonytalanságból adódóan a 
tranzakciós költségek emelkedésétől lehet tartani.

Ezen túlmenően a rendeletre irányuló javaslatba olyan területeket vettek fel, amelyeket a 
fogyasztók jogairól szóló irányelv eredeti változata már tartalmazott, és amelyeket az irányelv 
elfogadása előtt a masszív tagállami ellenállás miatt el kellett vetni. Így az irányelv eredetileg 
tartalmazott egy tisztességtelen szerződési záradékokról szóló fejezetet. A tagállami 
megvalósítás az eltérő kiinduló helyzetek és az ebből következő szabályozási igények miatt a 
– mindazonáltal minimális harmonizációt biztosító irányelv fennállása ellenére –
nagymértékben különböző. Az egységesítés e területen nem szerezhet konszenzust. A 
fogyasztók jogairól szóló irányelvből emiatt törölt rendelkezéseket pedig módosítás nélkül 
átemelték a közös európai adásvételi jogról szóló rendeletre irányuló javaslatba.

Jóllehet a közös európai adásvételi jogról szóló rendeletre irányuló javaslat esetében nincs szó 
kötelezően alkalmazandó szabályrendszerről, minthogy előfeltételezi ennek a választható 
adásvételi jognak a szerződő felek általi választását, mégis attól lehet tartani, hogy a 
strukturálisan gyengébb pozícióban lévő fogyasztónak vagy kkv-nek, amelyre szintén 
alkalmazni kell az adásvételi jogot, amennyiben nagyvállalattal köt szerződést, nem lesz 
befolyása a választásra.

Az olyan európai intézkedések létrehozásakor, amelyek a határon átnyúló ügyletek növelésére 
szolgálnak, részletesen foglalkozni kellene e terület tényleges problémáival. Az idei év 
márciusában elvégzett Eurobarométer-felmérés eredményei világosan beszélnek. Nem az 
eltérő jogrendszerek, hanem az olyan tényleges és gyakorlati problémák tartják vissza a 
fogyasztókat a határokon átnyúló tevékenységtől, mint például a gyakran fennálló nyelvi 
korlátok, a csalástól való félelem, a szállítási problémák vagy a szállított termék hibája esetén 
jelentkező tényleges problémák. De a vállalkozások számára sem annyira az eltérő 
jogrendszerek jelentik a határon átnyúló tevékenység akadályát. A vállalkozások esetében 
sokkal inkább az összgazdasági megfontolások játszanak döntő szerepet.

Végül utalni kell még arra, hogy az európai szövetkezetre vonatkozó ítélkezési gyakorlat (vö. 
az Európai Bíróság C-436/03. sz. ügyben hozott ítéletével) fényében több mint kétségesnek 
tűnik, hogy a EUMSZ 114. cikke felhasználható jogalapként a választható adásvételi joghoz. 
Nem szabadna bevezetni az EUMSZ 114. cikkének felhasználását annak megalapozására, 
hogy párhuzamos szabályozási eszközöket hozzanak létre olyan területeken, amelyek jelenleg 
a tagállamok hatáskörébe tartoznak. Mivel a választható eszköz esetében nem a jogszabályi 
összehangolást szolgáló intézkedésről van szó, az EUMSZ 352. cikkét kellene igénybe venni, 
amely viszont az EUMSZ 114. cikkével ellentétben a Tanács egyhangú határozatát teszi 
szükségessé.

Az európai rendeletek ugyan közvetlenül alkalmazandók a tagállamokban, ám ezek nem a 
tagállami jog részei, hanem versengenek azzal. A választható eszköznek elvégre is nem az a 
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célja, hogy a nemzeti normarendszer változását idézze elő, hanem sokkal inkább egy teljes 
mértékben jogharmonizált párhuzamos jogrendszer rendelkezésre bocsátása. Ennek kapcsán 
azonban végső soron fennáll annak a veszélye is, hogy leáll a harmonizáció azokon a 
területeken, amelyeken az egységes, kötelező erejű rendelkezések létrehozása irányelvek vagy 
rendeletek formájában a fogyasztóvédelem érdekében sürgősen szükségesnek látszik. Ezzel 
kapcsolatban hadd utaljunk a közös európai adásvételi jogban foglalt, a digitális tartalmakkal 
kapcsolatos csupán kezdetleges rendelkezésekre.

A osztrák magánjogi rendszer, különösen az ABGB és annak értékelései, amelyek rögzültek a 
polgárok jogi felfogásában, egyáltalán nem állnak útjában a javaslattal elérni kívánt célok 
megvalósításának. Ezért a választható eszköz helyett európai szinten bizalomépítő 
intézkedéseket kellene előmozdítani, amelyek a határokon átnyúló forgalom előtt álló 
tényleges akadályok ellen hatnak. Az előterjesztett bizottsági javaslat ezért nem felel meg a 
szubszidiaritás elve által támasztott követelményeknek, mert arra a cél eléréséhez nincs 
szükség, és ezenkívül nem bizonyított, hogy egy 28. szerződési jogi rendszer létrehozásával 
hozzáadott érték érhető el.

A Bizottság szubszidiaritás elvével való összeegyeztethetőséggel kapcsolatos okfejtését 
illetően alapvetően arra lehet utalni, hogy az okfejtésben a konkrét kvantitatív és kvalitatív 
kritériumok alapján kiegyensúlyozottan ismertetni kellett volna a javasolt módosítások 
következményeit. A Bizottság azonban megelégszik a vállalkozásoknál állítólag felmerülő 
tranzakciós költségek széles körének felsorolásával, anélkül azonban, hogy ezzel 
szembeállítaná a fogyasztóknál jelentkező pótlólagos költségeket. A lehetséges összgazdasági 
kárt, amelyet a javaslat a jogi összetettség fokozásával okozhat, a Bizottságnak szintén 
számszerűsítenie kellene ahhoz, hogy a hatásvizsgálatot hitelessé tegye. Csak ekkor lenne a 
hatásvizsgálat alkalmas alap a javaslat szubszidiaritás elvével való összeegyeztethetőségének 
megítéléséhez.”


