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Tárgy: A holland parlament alsóházának 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))

és a fogyasztói viták online rendezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi 
rendeletre (fogyasztói OVR-rendelet) irányuló javaslatról
(COM(2011)0794 –C7–0453/2011 – 2011/0374(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 holland parlament alsóházának a fentebb 
megjelölt javaslatról szóló, indokolással ellátott véleményét.
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A holland parlament alsóháza az előírt eljárásnak megfelelően, a szubszidiaritás elvének 
szempontjából megvizsgálta a fent említett javaslatot. Ezzel eleget tettünk az EU-Szerződés 5. 
cikkében és a Lisszaboni Szerződés – a szubszidiaritás és az arányosság elveinek 
alkalmazásáról szóló – 2. jegyzőkönyvében foglaltaknak.

E levélben a holland parlament alsóházának álláspontját ismertetjük. Ezzel azonos tartalmú 
levelet küldtünk az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a holland kormánynak is.

A javasolt irányelv a tagállamok azon kötelezettségével kapcsolatos, hogy biztosítaniuk kell, 
hogy bármely, a fogyasztók és kereskedők között termék vásárlásával vagy 
szolgáltatásnyújtással kapcsolatban felmerülő jogvita valamely AVR-fórum elé terjeszthető 
legyen. A javasolt rendelet célja egy európai online vitarendezési platform létrehozása. 
Mindkét javaslat jogalapja az Európai Unió működéséről szóló szerződés 114. cikke.

A holland parlament alsóháza érdeklődéssel vette tudomásul a fenti javaslatokat. A választott 
jogalap tekintetében az alsóház nem fogalmazott meg kifogásokat. A szubszidiaritás elvének 
vonatkozásában azonban merültek fel aggályok.

A fogyasztói AVR-irányelvre irányuló javaslattal kapcsolatos, a szubszidiaritás elvét 
érintő kifogások

Az alsóház úgy ítéli meg, hogy a javaslatok sértik a szubszidiaritás elvét, mivel nincs 
megfelelően alátámasztva, hogy szükség van a harmonizáció e módjára.

Az alsóház elsősorban azért jutott erre a következtetésre, mivel az irányelvre irányuló javaslat 
előírja a tagállamok számára annak jogszabályban való rögzítését, hogy egy magas szintű 
fogyasztóvédelmet biztosító alternatív vitarendezési fórumot hoznak létre. Hollandiában már 
létezik egy sikeres vitarendezési rendszer. Ez a rendszer azonban nincs rögzítve 
jogszabályban, hanem önszabályozáson és a részt vevő felek önkéntességén alapul. E rendszer 
más tagállamokéval összehasonlítva igen fejlettnek mondható. Az önkéntesség és az 
önszabályozás egyaránt a sikeresség fontos tényezőjének bizonyult. Az alsóház ezért nem 
látja indokoltnak egy alternatív vitarendezési rendszer törvényben való rögzítését. Úgy ítéli 
meg, hogy az Európai Bizottság által kitűzött célok elérése érdekében elegendő lenne, ha az 
Európai Bizottság – egy esetleges irányelvre irányuló javaslat előterjesztése előtt –
szakpolitikákat fogadna el.

Ami a fogyasztói AVR-irányelvre irányuló javaslatot illeti, az alsóház továbbá úgy látja, hogy 
az figyelmen kívül hagyja a nemzetközi magánjog szempontjait, amelyek például annak 
eldöntését érinthetik, hogy egy adott jogvitát mely tagállam AVR-fórumának kell vagy lehet 
rendeznie.
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Az alsóház továbbá a javasolt AVR-irányelv 2. cikke és 5. cikkének második bekezdése 
alapján arra következtet, hogy az irányelv nem csupán a határokon átnyúló fogyasztói 
jogvitákra, hanem a belföldi fogyasztói jogvitákra is alkalmazandó. Az alsóház úgy véli, hogy 
a jogszabály hatálya is meghaladja a szükséges kört, és e szakasz tekintetében is a 
szubszidiaritás elvét érintő kifogással kíván élni. Az alsóház nem látja be, hogy a belföldi 
fogyasztói jogviták alternatív rendezésének módját miért európai irányelvben kellene 
szabályozni.

A fogyasztói OVR-irányelvre irányuló javaslattal kapcsolatos, a szubszidiaritás elvét 
érintő kifogások

Az alsóház megállapítja, hogy az OVR-platform sikeressége a tagállamok AVR-fórumainak 
megfelelő működésétől függ. Mindaddig, amíg a tagállamok AVR-fórumai nem megfelelően 
működnek, az alsóház nem látja ésszerűnek egy OVR-platform létrehozását. Ennélfogva 
szubszidiaritás elvét érintő, fent megfogalmazott kifogások e javaslatra is érvényesek.

Végezetül az alsóház megállapítja, hogy megítélése szerint az AVR-javaslatok eredményei 
jelentős költségeket vonhatnak maguk után. A Hollandiában jelenleg működő alternatív 
vitarendezési rendszer költségeit elvileg a piac viseli. Az irányelvre irányuló javaslat a 
költségeket részben az államháztartásra hárítaná. Az alsóház e következményt aggályosnak 
tartja.

Tisztelettel:

G. J. de Graaf

A holland parlament alsóházának elnöke


