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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 Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült 
Királysága Alsóházának a fentebb megjelölt javaslatról szóló, indokolással ellátott 
véleményét.
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Az Alsóház indokolással ellátott véleménye

A szubszidiaritás és az arányosság elveinek alkalmazásáról szóló 2. sz. jegyzőkönyv 6. cikke 

alapján benyújtva az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság elnökének.

A közös európai uniós adásvételi jogról szóló rendelettervezet kapcsán1

A Szerződés alapján a szubszidiaritás elve betartásának értékelésére szolgáló keretrendszer

1. A szubszidiaritás elvét azon kívánság nyomán hívták életre, hogy biztosítsák, hogy a 

döntéseket az Unió polgáraihoz a lehető legközelebb eső szinten hozzák meg. Az elv az 

EUSZ 5. cikkének (2) bekezdésében került meghatározásra:

„A szubszidiaritás elvének megfelelően azokon a területeken, amelyek nem tartoznak 

kizárólagos hatáskörébe, az Unió csak akkor és annyiban jár el, amikor és amennyiben a 

tervezett intézkedés céljait a tagállamok sem központi, sem regionális vagy helyi szinten nem 

tudják kielégítően megvalósítani, így azok a tervezett intézkedés terjedelme vagy hatása miatt 

az Unió szintjén jobban megvalósíthatók.”

2. Az Unió intézményeinek biztosítaniuk kell a szubszidiaritás elvének „folyamatos 

tiszteletben tartását”2 a szubszidiaritás és az arányosság elveinek alkalmazásáról szóló 2. sz. 

jegyzőkönyvben meghatározottak szerint.

3. A Bizottságnak ennek megfelelően széles körű konzultációt kell folytatnia jogalkotási 

aktusokra irányuló javaslatok előterjesztése előtt, és a konzultációk során adott esetben a 

tervezett intézkedés regionális és helyi vonatkozásait is figyelembe kell venni.3

4. A 2. sz. jegyzőkönyv 5. cikke alapján minden jogalkotási aktus tervezetének „részletesen 

tartalmaznia kell azokat az adatokat”, amelyek a szubszidiaritás és az arányosság elvével való 

összhang megítéléséhez szükségesek. A következő adatoknak kell a tervezetben szerepelniük:

– a tervezet pénzügyi hatásainak bizonyos fokú értékelése;
                                               
1 15429/11, COM(2011)635.
2 A 2. sz. jegyzőkönyv 1. cikke.
3 A 2. sz. jegyzőkönyv 2. cikke
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— irányelv esetében a tagállamok, illetve adott esetben a régiók által annak végrehajtására 

elfogadandó jogszabályokra vonatkozó hatások bizonyos fokú értékelése; továbbá

— az annak megállapításához vezető okok minőségi és – ahol csak lehetséges – mennyiségi 

mutatókkal történő alátámasztása, hogy valamely uniós cél az Unió szintjén jobban 

megvalósítható.

A részletes adatoknak annak figyelembevételét is igazolniuk kell, hogy az EU-ra, a nemzeti 

kormányokra, a regionális vagy helyi hatóságokra, a gazdasági szereplőkre és a polgárokra 

háruló pénzügyi vagy igazgatási terheket a lehető legkisebbre kell csökkenteni, és hogy 

azoknak arányban kell állniuk az elérendő célkitűzésekkel.

5. Az EUSZ 5. cikkének (2) bekezdése és 12. cikkének b) pontja alapján a nemzeti 

parlamenteknek a 2. jegyzőkönyvben meghatározott eljárásnak, nevezetesen az indokolással 

ellátott véleményezés eljárásának megfelelően biztosítaniuk kell a szubszidiaritás elvének 

betartását.

A szubszidiaritás és az arányosság elveinek alkalmazásáról szóló korábbi jegyzőkönyv

6. A szubszidiaritás és az arányosság elveinek alkalmazásáról szóló, az Amszterdami 

Szerződéshez csatolt korábbi jegyzőkönyv hasznos útmutatást nyújtott arra vonatkozóan, 

hogy a szubszidiaritás elvét miként kell alkalmazni. Ez az útmutatás a szubszidiaritás elve 

betartása tekintetében továbbra is figyelembe veendő mutató:

„Egy közösségi intézkedés akkor igazolt, ha megfelel a szubszidiaritás elvében foglalt 

mindkét szempontnak: a tervezett intézkedés céljait a tagállamok nem tudják 

kielégítően megvalósítani nemzeti alkotmányos rendszerük keretén belül; ezért azok 

közösségi szinten jobban megvalósíthatók.

„Annak vizsgálatakor, hogy a fent említett feltétel teljesül-e, a következő szempontokat 

kell irányadónak tekinteni:
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• a vizsgált kérdésnek olyan, több államot érintő vonatkozásai vannak, amelyeket 

tagállami intézkedéssel nem lehet kielégítően szabályozni;

• a tagállamok önálló intézkedései, illetve a közösségi intézkedés hiánya 

ellentétbe kerülne a Szerződés követelményeivel (mint például annak 

szükségességével, hogy a verseny torzulásait korrigálják vagy a rejtett 

kereskedelmi korlátozásokat kiküszöböljék, vagy a gazdasági és társadalmi 

kohéziót erősítsék), vagy egyéb módon jelentősen sértené a tagállamok érdekeit;

• a közösségi szintű intézkedés nagyságrendje vagy hatásai miatt a tagállamok 

szintjén végrehajtott intézkedéshez képest nyilvánvaló előnyöket jelentene.”1

Javasolt jogszabály

7. A javasolt rendelet tartalmát részletesen az Uniós Jogi Vizsgálóbizottság jelentése 

tartalmazza, amelyhez csatolták az indokolással ellátott véleményt. E dokumentumban a 

javaslatban kitűzött célkitűzést és a tagállami fellépés helyett egyszerűen az uniós fellépés 

alátámasztására adott indokokat ismertetjük.

Célkitűzés

8. A Bizottság indokolása a következőképpen írja le a javaslat célkitűzését:

„A javaslat átfogó célja a belső piac létrehozásának és működésének javítása a 

vállalkozások határon átnyúló kereskedelme és a határon átnyúló fogyasztói vásárlások 

bővítésének előmozdításával. Ez a célkitűzés úgy érhető el, ha rendelkezésre áll egy 

önálló, egységes szerződési jogi szabályrendszer, beleértve a fogyasztóvédelmi 

rendelkezéseket és a közös európai adásvételi jogot, amelyet a tagállamok nemzeti 

jogrendszereinek keretén belül második szerződési jogi rendszernek kell tekinteni.”2

Szubszidiaritás
                                               
1 5. cikk.
2 A bizottsági indokolás 4. oldala.
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9. A Bizottság indokolásában az alábbi szavakkal ír a szubszidiaritásról: „A javaslat célja –

vagyis az, hogy az egységes szerződési jogi szabályok elérhetővé tételével hozzájáruljon a 

belső piac megfelelő működéséhez – egyértelműen határon átnyúló dimenzióval rendelkezik, 

és azt a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani a saját nemzeti rendszereik 

keretében.

Amíg a nemzeti szerződési jogok eltérései továbbra is jelentős ügyleti többletköltségeket 

eredményeznek a határon átnyúló ügyletek során, nem érhető el teljes mértékben a belső piac 

teljessé tételének célkitűzése a kereskedők számára a határon átnyúló kereskedelem, a 

fogyasztók számára pedig a határon átnyúló vásárlások bővítésének megkönnyítése útján.

Nemzeti szinten elfogadott, nem összehangolt intézkedésekkel a tagállamok nem lesznek 

képesek felszámolni a nemzeti szerződési jogok különbségeiből fakadó és a kereskedők által 

az Európai Unión belüli határokon átnyúló kereskedelem során tapasztalt ügyleti 

többletköltségeket és jogi összetettséget. A fogyasztók továbbra is kisebb választékkal és a 

más tagállamok termékeihez való korlátozott hozzáféréssel szembesülnek. A jogaik 

ismeretéből eredő bizalom pedig szintén hiányozni fog.

Ezért a javaslat célkitűzése uniós szintű fellépés útján jobban elérhető, összhangban a 

szubszidiaritás elvével. Az Európai Unió van a legmegfelelőbb helyzetben ahhoz, hogy 

orvosolja a jogi széttagoltság problémáját a szerződési jog terén tett olyan intézkedés révén, 

amely közelíti a határon átnyúló ügyletekre alkalmazandó szabályokat. Továbbá, mivel a piaci 

tendenciák alakulása arra indítja a tagállamokat, hogy önálló lépéseket tegyenek, például a 

digitális tartalom kialakuló piacának szabályozása terén, a szabályozási eltérések növekvő 

ügyleti költségekhez vezetnek, és fennáll a fogyasztóvédelmi hiányosságok növekedésének a 

veszélye is.”1

10. A Bizottság hatásvizsgálata a következőképpen ír a szubszidiaritásról:

„Ez a kezdeményezés több okból kifolyólag is összhangban áll a szubszidiaritás elvével.

A vállalkozások határon átnyúló kereskedelmének, illetve a fogyasztók belső piacon 

                                               
1 9. oldal.
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történő vásárlásának bővülését elősegítő célkitűzések nem valósíthatóak meg teljes 

körűen mindaddig, amíg a vállalkozások és a fogyasztók határokon átnyúló ügyleteire 

alkalmazandó szerződési jogi szabályok nem egységesek. A jelenlegi jogi keret nem 

elegendő, mivel hiányoznak belőle azok az egységes érdemi szabályok, amelyek 

átfogóan lefednék a határokon átnyúló szerződések életciklusát. Ezenkívül, mivel a 

piaci tendenciák alakulása arra készteti a tagállamokat, hogy önálló lépéseket tegyenek 

(például a digitális tartalommal rendelkező termékek szabályozására), a szabályozási 

eltérések fokozódnak. A vállalkozások számára mindez magasabb ügyleti költségeket és 

bonyolultabb jogszabályokat, a határokon átnyúló tranzakciókat végrehajtó 

vállalkozások és fogyasztók számára pedig bizonytalanságot eredményez.

Az érintettek egy része elismeri, hogy a szerződési jogok eltérései olyan jogi 

széttagoltságot eredményeztek, amely kihathat a belső piac működésére; ez további 

ügyleti költségekkel és jogbizonytalansággal járhat a vállalkozások számára, és a 

fogyasztói bizalom elvesztését eredményezheti. A belső piac működését akadályozó 

problémák megoldásához az Unió van a legmegfelelőbb helyzetben, mivel ezek az 

akadályok egyértelmű határon átnyúló vonatkozással rendelkeznek. Még pontosabban, 

az Unió van a legmegfelelőbb helyzetben ahhoz, hogy a szerzõdési jog egységes érdemi 

szabályainak kidolgozása révén elhárítsa a szerződési joghoz kapcsolódó akadályokat. 

Ez azáltal növeli a meglévő jogi keret értékét, hogy a határokon átnyúló ügyletekben 

részt vevő fogyasztókra és vállalkozásokra vonatkozóan hoz létre ilyen szabályokat.”1

A rendelet azon szempontjai, amelyek nem felelnek meg a szubszidiaritás elvének

11. Az Alsóház megítélése szerint a közös európai adásvételi jogról szóló rendelettervezet a 

következő vonatkozásokban nem felel meg sem a 2. sz. jegyzőkönyvvel a Bizottságra rótt 

eljárási kötelezettségeknek, sem pedig a szubszidiaritás elvének.

                                               
1 22. oldal.
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i) Lényeges eljárási kötelezettség be nem tartása

12. Sem az indokolás, sem a hatásvizsgálat nem tartalmaz olyan részletes adatokat, amelyek 

alapján lehetséges lenne a szubszidiaritás (és az arányosság) elve betartásának az EUSZ 2. sz. 

jegyzőkönyve 5. cikkében előírt értékelése, melynek tartalma ezen indokolással ellátott 

vélemény (4) bekezdésében olvasható.

13. Az EUSZ 5. cikkében az az alapelv szerepel, hogy a döntéseket az Unió polgáraihoz a 

lehető legközelebb eső szinten kell meghozni. Az ezen alapelvtől való eltérés nem lehet 

magától értetődő, azt kellő részletességgel és egyértelműséggel kell megindokolni ahhoz, 

hogy az uniós polgárok és választott képviselőik megérthessék az annak megállapításához 

vezető minőségi és mennyiségi okokat, hogy „egy uniós cél az Unió szintjén jobban 

megvalósítható.”1

14. Az Uniós Jogi Vizsgálóbizottság által megkapott bizonyítékok azt mutatják, hogy a 

javaslat akár közvetlenül, akár közvetve feltehetőleg jelentős következményekkel járhat 

többek között a szerződési jogra vonatkozó nemzeti szabályokra, a fogyasztói jogok 

védelmével kapcsolatos nemzeti rendszerekre, az áruk adásvételére vonatkozó, határokon 

átnyúló szerződések jogi egyértelműségére és biztonságára, valamint a vállalkozások által 

viselt költségekre nézve. Ezen indokolással ellátott vélemény (9) és (10) bekezdésében foglalt 

idézetek arra utalnak, hogy a Bizottság ezek közül egyet sem vizsgált annak értékelése során, 

hogy a javaslat összhangban áll-e a szubszidiaritás elvével, és ezáltal meglehetősen 

megnehezítette, hogy a nemzeti parlamentek az indokolással ellátott vélemény benyújtására 

előírt nyolc hetes határidőn belül megvizsgálják a szubszidiaritás elvének való megfelelést.

(Az Alsóház ennek kapcsán jelentős segítséget kapott az Egyesült Királyság képviseleti 

szervezeteitől.) Az, hogy a Bizottság elmulasztotta a részletes adatokat beterjeszteni, az 

Alsóház véleménye szerint a 2. sz. jegyzőkönyv egyik lényeges eljárási követelménye 

megsértésének minősül.

                                               
1 A 2. sz. jegyzőkönyv 5. cikke.
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16. A Bizottságnak a szubszidiaritás mérlegeléséhez való hozzáállását nemcsak az Alsóház, 

hanem az uniós tagállamok valamennyi nemzeti parlamentje problémásnak találja. Az 

Alsóház felhívja a Bizottság figyelmét a XLVI. COSAC beadványának 2.3 bekezdésére:

„A 2. sz. jegyzőkönyv 5. cikkével összhangban a COSAC hangsúlyozza, hogy ahhoz, 

hogy a nemzeti parlamentek gyakorolni tudják a rájuk bízott hatásköröket, lehetővé kell 

tenni az uniós jogalkotási aktusok tervezetei pénzügyi hatásainak értékelését, továbbá –

irányelvek esetében – a nemzeti jogrendszerek tekintetében jelentkező következmények 

értékelését. A COSAC ezenkívül emlékeztet arra, hogy az uniós jogalkotási aktusok 

tervezeteit minőségi és mennyiségi mutatók alapján indokolni kell. A COSAC 

megállapítja, hogy a Bizottság indokolásaiban szereplő, a szubszidiaritással foglalkozó 

elemzések eddig nem feleltek meg az 5. cikk követelményeinek.”

ii) A szubszidiaritás elvének be nem tartása

17. E célkitűzésnek a szubszidiaritással való összeegyeztethetőségét a fenti 6. pontban 

kifejtett útmutatásra figyelemmel értékeljük.

18. Magától értetődő, hogy a valamennyi tagállam számára közös, választható adásvételi jog 

olyasmi, ami uniós szinten jobban megvalósítható, mint nemzeti szinten. Ez ugyanakkor azt 

feltételezi, hogy a javasolt közös európai adásvételi jog a) szükséges és b) nagyságrendjénél 

és hatásánál fogva egyértelmű előnyökkel jár majd a tagállamok által hozott intézkedésekhez 

képest. A szubszidiaritás elvének való megfeleléshez mindkét feltételnek teljesülnie kell; az 

Alsóház az általa áttekintett bizonyítékok alapján kétségbe vonja mindkét feltétel teljesülését.

A javaslat szükségessége

19. Sem a Which?, sem pedig a Consumer Focus által elvégzett kutatás nem igazolja, hogy a 

különböző szerződési jogok akadályoznák a fogyasztókat vagy a vállalkozásokat abban, hogy 
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jelentős mértékben határokon átnyúló kereskedelmet folytassanak. Következtetéseik a 

Bizottság által is felhasznált statisztikák elemzésén is alapulnak.1

20. A Which? jelentése szerint egy közelmúltbeli Eurobarométer-felmérésben a vállalkozások 

80%-a úgy nyilatkozott, hogy soha vagy nem túl gyakran ütközik a fogyasztói szerződési 

joggal kapcsolatos akadályokba. A vállalkozások 72%-a azt mondja, hogy a külföldi 

szerződési jog szerinti különböző fogyasztóvédelmi szabályokhoz való igazodás és azok 

betartásának szükségessége nem vagy csak minimális mértékben befolyásolja azon 

döntésüket, hogy határokon átnyúló értékesítést végezzenek más uniós országokban lévő 

ügyfeleiknek. Ezenfelül a vállalkozások 79%-a vélte úgy, hogy az egységes európai 

fogyasztói szerződési jog nem hozna változást határokon átnyúló ügyleteik számában, vagy 

azt csak csekély mértékben növelné. Mindeközben a Bizottság egyéb felmérései szerint a 

határokon átnyúló vásárlásokkal kapcsolatban a fogyasztók legkomolyabb aggodalmai a 

csalásokkal (62%) és azzal függnek össze, hogy mit tehetnek probléma esetén (59%). A 

Which? legújabb kutatása ezt megerősíti; a vizsgált fogyasztók több mint fele említette a nem 

egyesült királyságbeli kereskedőktől való vásárlás mellőzésének fő okaként azon aggodalmát, 

hogy nem tudja, mit tehet probléma esetén.

21. A Consumer Focus jelentése szerint:

• a Bizottság fogyasztói piaci eredménytáblája (2011. március) a határokon 

átnyúló kereskedelem hiányának főbb okait a gyakorlati okokban találta. A 

fogyasztók 62 százaléka említette a csalástól való félelmet, 59 százalékuk tartott 

attól, hogy probléma esetén nem tud mit tenni, 49 százalékuk pedig a szállítás 

miatti aggodalmait fogalmazta meg;

• a Bizottságnak a polgárok előtt álló belső piaci akadályokról szóló, minőségi 

Eurobarométer-felmérésében (2011. szeptember) a határokon átnyúló vásárlások 

                                               
1 A képviseleti szervezetek által benyújtott részletes adatokatés a kormány Parlamentnek indokolás formájában 
benyújtott bizonyítékait teljes körűen az Uniós Jogi Vizsgálóbizottság 2011. november 23-i jelentése 
tartalmazza, amelynek ez az indokolással ellátott vélemény mellékletét képezi. 
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fogyasztók általi mellőzésének oka leginkább az volt, hogy a helyi vásárlást 

részesítik előnyben; továbbá

• egy, a határokon átnyúló e-kereskedelemről szóló bizottsági jelentés szerint a 

fogyasztók 71 százaléka véli úgy, hogy a más uniós tagállamokban lévő 

szolgáltatóktól való vásárlás esetén nehezebb megoldani a problémákat.

22. E megállapításokat a Consumer Focus saját kutatása is alátámasztja. A 11 ország 

fogyasztói szervezeteivel együtt lebonyolított próbavásárlásos vizsgálata, amely az áruk és 

szolgáltatások mobiltelefonos vásárlásával kapcsolatos fogyasztói tapasztalatokra irányult, 

hiányosságokat tárt fel az információk közzétételében. Ide tartozik a kereskedők ügyleti 

láncolatokban betöltött felelősségi köre; a rossz minőségű panaszkezelés és jogorvoslat;

valamint a fizetésekkel kapcsolatos problémák.

23. Az eltérő fogyasztói szerződési jog határokon átnyúló kereskedelemmel kapcsolatos 

döntésekre gyakorolt hatása szintén eltúlzottnak tűnik. A Bizottság hatásvizsgálata szerint1 a 

vállalkozások 7%-a érzi úgy, hogy „a külföldi szerződési jog szerinti különböző 

fogyasztóvédelmi szabályokhoz való igazodás és azok betartásának szükségessége” 

nagymértékben befolyásolja azon döntésüket, hogy határokon átnyúló értékesítést végezzenek 

más uniós országokban lévő ügyfeleiknek. Meglepő, hogy ez a fontos adat nem a 

hatásvizsgálat vonatkozó bekezdésében, hanem egy lábjegyzetben található meg. A 

bekezdésben szereplő, félrevezető mondat így szól:

„A határokon átnyúló kereskedelemben érdekelt és tapasztalatokkal rendelkező 

vállalkozások 38%-a akadályként értékeli annak szükségességét, hogy a külföldi 

szerződési jog szerinti különböző fogyasztóvédelmi szabályokhoz igazodjon és azokat 

betartsa.”

24. Egy friss Eurobarométer-felmérés (No. 300) szerint a kereskedők csaknem 80%-a úgy 

véli, hogy az Unióban harmonizált fogyasztóvédelmi jog „az általuk folytatott, határokon 

átnyúló kereskedelemben kevés vagy semmilyen változást nem hozna”. A 321. számú 

                                               
1 13. oldal, 55. lábjegyzet.
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Eurobarométer gyorsfelmérés szerint továbbá a kereskedők mintegy 90%-a soha nem vagy 

csak nagyon ritkán utasította vissza a külföldi fogyasztóknak való értékesítést azon az alapon, 

hogy uniós tagállamaik között a szerződési jogban eltérőek a fogyasztóvédelmi szabályok.

25. A Consumer Focus arra a következtetésre jut, hogy a Bizottság nem szolgáltatott 

meggyőző bizonyítékokat azon álláspontjának alátámasztására, hogy ez az új uniós szerződési 

jogi eszköz segít teljesíteni a Bizottság azon célkitűzését, hogy fellendítse a határokon 

átnyúló kereskedelmet. Kutatásuk arra enged következtetni, hogy a határokon átnyúló 

ügyletekben részt vevő fogyasztók és vállalkozások előtt álló egyéb akadályok a szerződési 

jogi eltéréseknél sokkalta jelentősebbek.

26. A javaslatot támogató Kisvállalkozók Szövetsége (FSB) által végzett felmérés szerint 

csak a vállalkozások 18%-a véli úgy, hogy a javaslat segítséget jelent a számukra. Az FSB 

tagjainak egynegyede folytat tengerentúli kereskedelmet, 87%-uk más uniós országokkal –

ugyanakkor közülük csak 14% véli úgy, hogy a határokon átnyúló kereskedelem 

szempontjából a jogi akadályok visszatartó erejűek.

Nagyságrendjénél és hatásánál fogva egyértelmű előnyök

27. Az egyesült királyságbeli képviseleti szervezetek, valamint a kormány a Parlamenthez 

intézett, október 31-i indokolásban számos aggodalmuknak adtak hangot, és ezek átfedik 

egymást. Komolyan kétségbe vonják, hogy „a vállalkozások határon átnyúló 

kereskedelmének, illetve a fogyasztók belső piacon történő vásárlásának bővülését elősegítő” 

jogalkotói célkitűzés elérhető-e, és így az uniós fellépés hatékonyabb-e, mint a tagállami 

szintű fellépés.

- Bonyolult szabályozás

28. Először: a közös európai adásvételi jog bonyolultabb jogi szabályozást vonhat maga után.

Az, hogy ez a különálló rendszer – amint az a (27) preambulumbekezdésben szerepel –

számos, a felek közötti jogi viszonyt befolyásoló kérdést nem rendez, feltehetőleg ellentétes 

azzal a szándékkal, hogy a vállalkozásokra ne háruljanak többé a valamely másik ország 

jogával kapcsolatos jogi tanácsadás miatti ügyleti költségek. Az Egyesült Királyságban a 
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gyakorló jogászok jogos aggodalma, hogy a javaslatok jelenlegi formájukban csak növelnék 

az összevisszaságot ahelyett, hogy az összetettséget csökkentenék. A (27) 

preambulumbekezdés szerinti kivételek az alábbiak:

„A közös európai adásvételi jogban nem szabályozott valamennyi szerződéses és nem 

szerződéses jellegű kérdés tekintetében annak a nemzeti jognak a közös európai adásvételi 

jogon kívül eső, korábban meglévő szabályai irányadók, amelyeket az 593/2008/EK és a 

864/2007/EK rendelet, vagy bármely más vonatkozó kollíziós szabály alapján kell 

alkalmazni. E kérdések közé tartozik a jogi személyiség, a szerződésnek a 

cselekvőképesség hiányából eredő érvénytelensége, a szerződés jogszabályba vagy jó 

erkölcsbe ütközése, a szerződés nyelvének meghatározása, a megkülönböztetés tilalmával 

kapcsolatos kérdések, a képviselet, több személy megjelenése a hitelező vagy az adós 

oldalán, a felek módosulása, beleértve az engedményezést, a beszámítást és az egyesülést, 

a tulajdonjogi kérdések, beleértve a tulajdon átruházását, a szellemi tulajdonjog és a 

szerződésen kívüli károkozás joga. Ezen felül nem tartozik a közös európai adásvételi jog 

körébe a szerződéses és a szerződésen kívüli felelősségen alapuló párhuzamos követelések 

együttes érvényesíthetőségének kérdése.”

- Jogbiztonság

29. Ahhoz, hogy egy jogi kódexet Unió-szerte egységesen alkalmazzanak, azt egységesen is 

kell értelmezni. A javaslatban ugyanakkor erre vonatkozóan nincs meghatározva 

mechanizmus. A 14. cikk előírja a tagállamok számára, hogy küldjenek értesítést a bíróságaik 

által hozott azon jogerős ítéletekről, amelyek a közös európai adásvételi jog rendelkezéseit 

vagy a rendelet bármely más rendelkezését értelmezik; a Bizottság ezeket az ítéleteket egy 

adatbázisban gyűjti össze. Egy adatbázis ugyanakkor nem szolgál jogi precedenssel a nemzeti 

bíróságok számára, amelyek a közös európai adásvételi jog értelmezéséért és érvényre 

juttatásáért felelnek. Az egyesült királyságbeli gyakorló jogászok úgy vélik, hogy egységes 

igazságszolgáltatási fórum híján a jogot tagállamonként eltérő módon fogják értelmezni és 

alkalmazni. Ez az új eszköz alapján folytatott határokon átnyúló kereskedelem terén az 
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egyértelműség helyett csak a bizonytalanságot növeli, jogi szakértelmet igényel, és így a 

javaslat alapvető céljával ellentétes.

- A fogyasztók jogai

30. Egy „választható” európai szerződési jog bevezetése további jogi bizonytalanságot 

eredményezne, és megzavarná a fogyasztókat. A fogyasztók olyan helyzetbe kerülhetnek, 

amelyben ugyanazon termékekre különböző szabályok érvényesek attól függően, hogy kitől 

vásárolják meg őket, és hogy hol van a kereskedő székhelye.

31. Az uniós határokon átnyúló beszerzéseket eszközlő fogyasztók jelenleg is 

szembesülhetnek különböző szabályokkal, de a Róma I. rendelet (6. cikke) védelmet biztosít 

számukra abban az értelemben, hogy a fogyasztók a nemzeti jog értelmében általában 

nagyobb mértékű védelemben részesülnek. Noha a rendelettervezet előírja, hogy 

alkalmazásához a szerződés mindkét felének hozzájárulása szükséges, és hogy ki kell kérni a 

fogyasztók kifejezett hozzájárulását, a valóságban a fogyasztók választása arra korlátozódik, 

hogy elfogadja-e a kereskedő által kínált szerződést, vagy eláll a termék megvásárlásától. A 

vállalkozások számára egy ténylegesen választható európai jogszabály bevezetésével a 

nemzeti fogyasztóvédelmi jog is „választhatóvá” válik.

32. A 114. cikk (3) bekezdése értelmében a Bizottság az ehhez hasonló, a belső piacot érintő 

javaslatok előterjesztésekor köteles biztosítani a fogyasztók magas szintű védelmét. Az 

Alsóház az általa áttekintett bizonyítékok alapján ismételten úgy ítéli meg, hogy komoly 

kételyek merülnek fel azzal kapcsolatban, hogy a javaslat ezt teljesíti-e, illetve hogy – amint 

azt a Bizottság állítja – a tagállami helyett az uniós szintű fellépés nagyobb előnyökkel jár-e.

- Hazai alkalmazás

33. A 13. cikk előírja, hogy „a tagállamok dönthetnek úgy, hogy a közös európai adásvételi 

jogot az alábbi esetekben is elérhetővé teszik” a kizárólagosan belföldi ügyletek számára és 

az olyan kereskedők között megkötött szerződésekben is, amelyek egyike sem kkv.

34. Az Alsóháznak komoly fenntartásai vannak azzal kapcsolatban, hogy egy belföldi 

szerződésekkel kapcsolatos megengedő rendelkezést illesszenek be egy uniós jogszabályra 



PE478.503v01-00 14/14 CM\887051HU.doc

HU

irányuló javaslatba, amelynek célja a belső piac jobb működése. Nem mutattak be 

bizonyítékot annak alátámasztására, hogy e cikk a javaslat céljainak eléréséhez szükséges;

valójában ilyen nem is lehet, mivel a rendelkezés nem kötelező jellegű. Aggodalmunk tehát 

az, hogy az elsődleges jogalkotói cél a közvetett hatás.

35. E pontot a Which? által benyújtott bizonyítékok megfelelően kifejtik:

„Fennáll a valós veszélye annak, hogy a közös európai adásvételi jog a nemzeti 

fogyasztói jogok helyébe lépjen, mivel a Bizottság javaslata megadja a tagállamok 

számára azt a lehetőséget, hogy a közös európai adásvételi jogot belföldi 

szerződéseikre is alkalmazhatóvá tegyék. Ezenfelül amennyiben azt a kereskedők a 

határokon átnyúló értékesítés során alkalmazzák, ésszerűnek tűnik annak belföldi 

szerződésekre való – a rendelettervezet által megengedett – alkalmazása a két 

különböző rendszerben való működés elkerülése érdekében. Emellett ha a határokon 

átnyúló kereskedelmet folytató vállalkozások versenyelőnybe kerülnek (mivel a közös 

európai adásvételi jogot alkalmazzák) a kizárólag belföldön kereskedő 

vállalkozásokhoz képest, az a belföldi vállalkozásokat is arra kényszerítheti, hogy 

szintén a közös adásvételi jogra térjenek át. Mindkét fejlemény a szerződési jog kerülő 

úton történő, de facto harmonizációjához vezetne.”

Következtetés
36. A fent megjelölt okokból az Alsóház azt a következtetést vonja le, hogy a javaslat nem 
tartja tiszteletben a szubszidiaritás elvét.


