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Tárgy: A német Bundesrat indokolással ellátott véleménye a fogyasztói jogviták 
alternatív rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK 
irányelv (fogyasztói AVR-irányelv) módosításáról szóló európai parlamenti és 
tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
(COM(2011)0793 – C7-0454/2011 – 2011/0373(COD))

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 a német Bundesratnak a fentebb megjelölt 
javaslatról szóló, indokolással ellátott véleményét.



PE480.713v01-00 2/4 CM\890530HU.doc

HU

MELLÉKLET

A Bundesrat 772/11. számú dokumentuma (határozat)

2012. január 24.

A Bundesrat határozata

Európai ügyek kamarája

A fogyasztói jogviták alternatív rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 
2009/22/EK irányelv (fogyasztói AVR-irányelv) módosításáról szóló európai parlamenti és 
tanácsi irányelvre irányuló javaslat

COM(2011)0793

A Bundesrat európai ügyekkel foglalkozó kamarája 2012. január 24-én az EUSZ 12. cikkének 
b) pontjával összhangban elfogadta a mellékletben szereplő véleményt.

A határozat a Bundesrat eljárási szabályzatának 45. cikkével összhangban jött létre.

Melléklet

A fogyasztói jogviták alternatív rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 
2009/22/EK irányelv (fogyasztói AVR-irányelv) módosításáról szóló európai parlamenti és 
tanácsi irányelvre irányuló javaslat

COM(2011)793

1. A Bundesrat egyetért a Bizottság véleményével, miszerint a fogyasztói jogok alkalmazását 
a peren kívüli vitarendezés révén is elő kell segíteni. A vitás ügyek állami bíróságon kívüli 
rendezése előnyöket jelenthet a vitában álló feleknek. A konfliktusok peren kívüli 
megoldása gyakran olcsóbb, könnyebben hozzáférhető és az eljárás rugalmasabb, mint az 
állami bíróságokon keresztül történő vitarendezés.

2. A Bundesrat támogatja a Bizottságnak azt a célkitűzését, hogy ösztönözze a határokon 
átnyúló kiskereskedelmet, különösen az elektronikus kereskedelmet. A határokon átnyúló 
kereskedelem lehetőségeinek fokozott hasznosítása kétségtelenül előnyöket jelent a 
fogyasztók és a vállalkozások számára egyaránt. A Bundesrat ezért egyáltalán nem 
zárkózik el a határokon átnyúló kereskedelemmel kapcsolatos bizalomépítő vagy további 
ösztönző, uniós szintű intézkedésektől, amennyiben ezek az intézkedések ténylegesen 
ésszerűek, és az Unió hatáskörébe tartoznak.

3. A Bundesrat véleménye szerint az alternatív vitarendezésről szóló irányelvre irányuló 
javaslatnak jelenlegi formájában nincs a szerződésekben rögzített jogalapja, amely pedig 
az uniós fellépéshez szükséges lenne. A javaslat ezenfelül nem felel meg a szubszidiaritás 
elvének sem.

4. Az alternatív vitarendezésről szóló irányelvre irányuló javaslat annyiban nem felel meg az 
EUMSZ hivatkozott 114. cikke által biztosított jogalapnak, amennyiben tisztán belföldi 
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viták rendezésére is előírja az áruvásárlással vagy szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos 
fogyasztóvédelmi jogviták bíróságon kívüli rendezésére szolgáló kiterjedt szervezeti 
infrastruktúra létrehozását és finanszírozását.

A javaslat indokolása szerint az EUMSZ 114. cikkében szereplő belső piaci vonatkozás 
abból adódna, hogy a fogyasztók AVR-rendszerbe vetett bizalmának erősítése révén a 
határokon átnyúló kiskereskedelem is ösztönzést kap.

A Bundesrat véleménye szerint az legalábbis elképzelhető, hogy a határokon átnyúló viták 
bíróságon kívüli rendezésre szolgáló infrastruktúra megléte erősíti a fogyasztók határokon 
átnyúló kereskedelembe vetett bizalmát és a más tagállamokban kínált termékek és 
szolgáltatások iránti keresletet. Nem létezik azonban elfogadható indok arra, hogy a 
határokon átnyúló kereskedelem előmozdítására hivatkozva a tagállamokat arra lehessen 
kényszeríteni, hogy a tisztán belföldi tényállásokra vonatkozóan hozzanak létre a 
bíróságon kívüli vitarendezéssel kapcsolatos, a jogvédelmi rendszerbe illeszkedő 
szabályozást. Ugyanis a tisztán belföldi vitákra vonatkozó szabályozásnak nincs 
felismerhető hatása a fogyasztó azon motivációjára, hogy a határokon túlról vásároljon.

Ahhoz sincs rá szükség, hogy biztosítva legyen a bíróságon kívüli vitarendezés működése 
a határokon átnyúló viták esetére. Ugyanis a határokon átnyúló viták megoldására, 
amelyeknél különös nehézségek merülnek fel (a konfliktusmegoldás nyelve, az 
alkalmazandó jog megállapítása), speciális, bíróságon kívüli vitarendezési fórumokat lehet 
létrehozni.

Ennélfogva a belföldi viták megoldásához nincs szükség vitarendezési fórumokra. A 
Bundesrat véleménye szerint létrehozásuk a viták száma és a tagállami hatáskörbe való 
beavatkozás mértéke tekintetében akkor sem lenne arányos intézkedés, ha feltételezzük, 
hogy a határokon átnyúló kiskereskedelem dinamikája javulni fog a jövőben.

5. Egyéb, tekintetbe kerülő jogalapok, mint például az EUMSZ 81. cikke (2) bekezdésének g) 
pontja vagy 169. cikke (2) bekezdésének b) pontja, szintén nem támasztják alá a javaslatot 
jelenlegi formájában. Az EUMSZ 81. cikke (2) bekezdésének g) pontja alapján hozott 
intézkedéseknek a határokon átnyúló polgári ügyek tekintetében folytatott igazságügyi 
együttműködés fejlesztését kell szolgálniuk. E hatáskör érvényesítése szintén a határokon 
átnyúló vitákra vonatkozó intézkedésekre korlátozná az Unió fellépését. Az EUMSZ 169. 
cikke (2) bekezdésének b) pontja alapján a fogyasztóvédelem területén az Uniónak csupán 
a tagállami politikákat támogató, kiegészítő és figyelemmel kísérő intézkedésekre van 
lehetősége. A fogyasztói jogokkal kapcsolatos, adásvételi vagy szolgáltatási szerződésből 
eredő összes jogvitára vonatkozó, bíróságon kívüli átfogó vitarendezési rendszer 
létrehozásáról és finanszírozásról szóló döntésben azonban nem pusztán a tagállami 
fogyasztóvédelmi politika támogatásáról van szó, mivel már számos vitarendezési fórum 
létezik, amelyekre az intézkedés végrehajtása során építeni lehetne. Az alternatív 
vitarendezésről szóló irányelvvel alapvető döntések fognak születni egy átfogó, államilag 
felügyelt és bizonyos minőségi követelményekkel rendelkező rendszerre vonatkozóan.

6. Ha az alternatív vitarendezésről szóló irányelvre irányuló javaslat a belföldi vitákra 
vonatkozóan is előírja a bíróságon kívüli vitarendezési fórumok átfogó infrastruktúrájának 
létrehozását, finanszírozását és felügyeletét, akkor ráadásul a szubszidiaritás szigorú 
értelemben vett elvébe is ütközik. Belföldi ügyekre való kiterjesztésére a fent ismertetett 
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indokok alapján a belső piac működése szempontjából nincs szükség. A tisztán belföldi 
ügyekre vonatkozóan elegendő a bíróságon kívüli vitarendezés tagállami szabályozása. 
Csupán a határokon átnyúló viták esetében van hozzáadott értéke az uniós fellépésnek, 
mivel a bíróságon kívüli vitarendezési eljárások szervezése és közvetítése határokon 
átnyúló viták esetében felsőbb szinten jobban teljesíthető.

7. A Bundesrat ezért tanácsosnak tartja, hogy a közös európai adásvételi jogról szóló (a 
Bundesrat 617/11. számú és az ehhez kapcsolódó dokumentumai) és a jogviták online 
rendezéséről szóló (a Bundesrat 774/11. számú és az ehhez kapcsolódó dokumentumai) 
európai parlamenti és tanácsi rendeletekre irányuló javaslatokkal, valamint a hatályban 
lévő, közvetítésről szóló irányelvvel (a polgári és kereskedelmi ügyekben végzett 
közvetítés egyes szempontjairól szóló, 2008. május 21-i 2008/52/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv, HL L 136., 2008.5.24., 3. o.) összhangban a javasolt irányelv hatályát 
korlátozzák a határokon átnyúló ügyekre.


