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A. Bevezetés

A Bizottság közös európai adásvételi jogról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre 
irányuló javaslata (COM(2011)0635) úttörő kezdeményezés, mely alapvető jelentőséggel bír 
a fogyasztók és vállalkozások számára a belső piacon. Az – eltérő tagállami szerződésjog 
miatt jelentkező belső piaci problémák megoldását célzó – európai szerződési jogi 
kezdeményezés eredményeképpen jött létre, amelyről éveken keresztül folytak a tárgyalások, 
és amelyhez a parlament többször is iránymutatással és támogatással járult hozzá1, legutóbb a 
bizottsági zöld könyvről szóló állásfoglalásában2. Az említett állásfoglalás többek között 
támogatta egy „opcionális eszköz bevezetését” és hangsúlyozta, hogy a jogalkotási eljárásnak 
„a lehető legszélesebb kör bevonásával” kell zajlania. 

Mindezek alapján a Jogi Bizottság – a társelőadók javaslatára – nagy ívű eseménysorozatból 
álló programot fogadott el annak érdekében, hogy a szakértőket és érdekelt feleket széles 
körben meghallgathassa. Eddig egy meghallgatásra3 és három munkaértekezletre4 került sor. 
A nemzeti parlamentek részvételével tartandó konferencia 2012. november 27-én kerül 
megrendezésre, és egy további parlamentközi esemény is szerepel a 2013. évi programtervben 
a megerősített párbeszéd folytatása érdekében.

A javaslat első elemzését követően és az eddig összegyűjtött szakértői vélemények alapján a 
jelen munkadokumentum – amely semmiképpen sem tekinthető kimerítő tanulmánynak, 
csupán folyamatban lévő munkának – igyekszik a feltárni azokat a fő kérdéseket, amelyek 
megvitatását az előadó kiemelten fontosnak tartja. 

B. Kérdések

Az előadók általánosságban szeretnék ismételten hangsúlyozni a Parlament 2011. évi 
állásfoglalásában megfogalmazott, egy olyan eszköz létrehozására irányuló kérést, amelynek 
„egyszerűnek, egyértelműnek és kiegyensúlyozottnak kell lennie, hogy ennek következtében 
könnyen használható és vonzó legyen minden érdekelt számára”5. Meggyőződésük, hogy a 
szöveg minőségén lehetne javítani annak érdekében, hogy felhasználóbarátabb és 
egyértelműbb legyen, a kifejezések és meghatározások tekintetében következetesebb 
összefüggésben álljon a közösségi vívmányokkal, valamint pontosabb terminológiát 
alkalmazzon.

I. A rendelet

A rendeletre vonatkozó vitatott kérdések főképpen a közös európai adásvételi jog működésére 

                                               
1 Az Európai Parlament következõ napokon elfogadott állásfoglalásai: 1989. május 26. (HL C 158., 1989.6.26., 
400. o.), 1994. május 6. (HL C 205., 1994.7.25., 518. o.), 2001. november 15. (HL 140. E, 2002.6.13., 538. o.), 
2003. szeptember 2. (HL C 76. E, 2004.3.25, p. 95), 2006. március 23. (HL C 292. E, 2006.12.1., 109. o.), 2006. 
szeptember 7. (HL C 305. E, 2006.12.14., 247. o.), 2007. december 12. (HL C 323. E, 2008.12.18., 364. o.), 
2008. szeptember 3. (HL C 295. E, 2009.12.4., 31. o.)
2 Az Európai Parlament 2011. június 8-i állásfoglalása a fogyasztók és a vállalkozások javára szolgáló európai 
szerzõdési jog felé történõ elõrehaladás szakpolitikai választási lehetõségeirõl (P7_TA-PROV(2011)0262).
3 http://www.europarl.europa.eu/committees/hu/juri/events.html
4 http://www.europarl.europa.eu/committees/hu/juri/events.html?id=workshops
5 29. bekezdés.
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vonatkoznak.

1. Jogalap
Az előadók tisztában vannak vele, hogy kérdések merültek fel azzal kapcsolatban, hogy a 
javaslat alapja valóban lehet-e az EUMSZ 114. cikke. Úgy vélik azonban, hogy az egyes 
tagállamok nemzeti jogán belüli harmonizált második jogi rendszer létrehozásával (lásd a (9) 
preambulumbekezdést) a javaslat egyértelműen a „rendelkezések közelítésének” minősül, 
ezért az EUMSZ 114. cikkén kell alapulnia, amint azt a három intézmény jogi szolgálatai is 
megerősítették.

2. Az eszköz választható jellege
Az előadók tisztában vannak vele, hogy az eszköz választható jellege egyes érdekelt 
csoportok ellenállásába ütközött. Megállapítást nyert azonban, hogy a választható eszközök 
használata széles körben alkalmazott megközelítés.1 A 2011. évi állásfoglalással2

összhangban és az előadók meggyőződésétől vezetve a munkadokumentum abból az 
álláspontból indul ki, hogy a szerződésjog terén a fogyasztók és vállalkozások hasznát fogják 
venni a választható eszköznek, ezért ennek használhatóságára összpontosít és arra, hogy 
hogyan tehető még vonzóbbá. 

3. Kapcsolat a Róma I. rendelettel
Ez alapvető kérdés a közös európai adásvételi jog működése szempontjából. Kiindulópontként 
az előadók szeretnék hangsúlyozni, hogy a közös európai adásvételi jog alkalmazására 
vonatkozó megállapodás nem tévesztendő össze az alkalmazandó jog megválasztásával, 
hanem a „megfelelő nemzeti jog hatályán belüli választásként kell megvalósulnia” (lásd a 
(10) preambulumbekezdést).

Jelenleg a Róma I. rendelet 6. cikkének (2) bekezdése lehetővé teszi a jogválasztást azon 
fogyasztói szerződések esetében, ahol a vállalkozások tevékenysége olyan fogyasztókra 
irányul, akik a fogyasztó szokásos tartózkodási helyének kötelező szabályai alá tartoznak. A 
közös európai adásvételi jogról szóló rendeletre irányuló javaslat (12) preambulumbekezdése 
szerint „az 593/2008/EK rendelet (6) cikkének (2) bekezdése […] nem bírhat gyakorlati 
jelentőséggel a közös európai adásvételi jog által szabályozott kérdésekben”.

A javaslat csak akkor érheti el célját, ha ez valóban teljesül, mivel ellenkező esetben nem 
valósul meg a vállalkozások abból származó előnye, hogy egységes eszközt választanak 
annak érdekében, hogy elkerüljék a tagállamok jogszabályai közötti különbségeket, ezáltal 
pedig a külföldi jog kutatását, alkalmazását és az az alapján való pereskedés szükségességét. 
Azonban a Róma I. rendelet 6. cikke (2) bekezdése alkalmazásának elkerülése csak akkor 
kívánatos, ha a rendelkezés célja – hogy a fogyasztó legalább olyan szintű védelemben 
részesüljön, mint saját jogszabályai által – más módon teljesül. A Parlament 2011. évi 
állásfoglalásában hangsúlyozta, hogy „a választható eszköznek a fogyasztók magas szintű 
védelmét kell biztosítania”3, továbbá kijelentette, hogy a magas szintű fogyasztóvédelem „a 
vállalkozások érdekét is szolgálja, hiszen csak akkor tudnak részesülni a választható eszköz 

                                               
1 „A választható eszközök használata az európai polgári jogban” című tanulmány, 
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/juri/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=72928
2 5. bekezdés.
3 Az állásfoglalás  (14) bekezdése.
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nyújtotta előnyökből, ha a fogyasztók valamennyi tagállamban biztosak abban, hogy a 
választható eszköz választása nem fosztja meg őket a védelemtől”1.

Az előadók úgy vélik, hogy a Róma I. rendelettel, különösen 6. cikkével való kapcsolatot a 
lehető legegyértelműbbé kell tenni, a közös európai adásvételi jogról szóló rendelet 
szövegében, a jogbiztonság érdekében. További munkát igényel annak megállapítása, hogy ez 
hogyan érhető el. Ami a közös európai adásvételi jogról szóló rendelettel biztosított 
fogyasztóvédelem szintjét illeti, az elsőre valóban igen magasnak tűnik; de további kutatást 
igényel.

3. Hivatkozások a nemzeti jogra
Mivel a közös európai adásvételi jog hatálya alá tartozó kérdésekre az önálló értelmezés elve 
alkalmazandó, a rendelet által kifejezetten nem rendezett kérdések a nemzeti jogszabályok 
hatálya alá tartoznak, amelyeket a vonatkozó nemzetközi jogszabályok, elsősorban a Róma I. 
rendelet alapján kell megállapítani (lásd a (27) preambulumbekezdést). A nemzeti jog 
alkalmazásának lehetősége bonyolulttá teszi az ügyet, de szükséges azokban az esetekben, 
amelyek nem foglalhatók a közös európai adásvételi jogról szóló rendeletbe. Az előadók 
helytálló megközelítésnek tartják, hogy a közös európai adásvételi jog szabályai terjedjenek ki 
a szerződési jog azon kérdéseire, amelyek a közös európai adásvételi jog hatálya alá tartozó 
szerződések, különösen az interneten kötött szerződések életciklusa során gyakorlati 
jelentőséggel bírnak ((26) preambulumbekezdés). Azonban fenntartják a jogot a lehetséges 
kiterjesztések megfontolására, például cselekvőképesség vagy képviselet hiánya tekintetében, 
melyek jelentőséggel bírnak az elektronikus kereskedelemben.

4. Hatály
A javaslat hatályával kapcsolatban az előadók előtt ismert, hogy vannak, akik a vállalkozások 
közötti szerződések kizárása mellett érvelnek. Azonban, mivel a közös európai adásvételi jog 
csupán a szerződő felek számára kínálkozik, semmi sem indokolja, hogy a vállalkozások 
közötti szerződésekre miért ne vonatkozhatna. A közös európai adásvételi jog jelentős 
előnyöket biztosíthat különösen a kkv-k számára (amelyeknek kész szabályokat kínál 
biztonsági elemekkel), és egyértelmű, hogy nem a multinacionális vállalatok fogják ezt az 
eszközt választani, amely egyébként sem nekik szól. Azonban az előadók véleménye szerint 
annak elismerése, hogy a közös európai adásvételi jog a kkv-k számára lehet előnyös, nem 
jelenti szükségszerűen azt, hogy hatályát – amint a javaslatban szerepel – a vállalkozások 
közötti szerződésekre kell korlátozni azokban az esetekben, amelyekben a szerződő felek 
egyike kkv. Mindez zavart és bizonytalanságot eredményez – akár olyan kínos és gyakran 
vitatott helyzetet is, mint amikor az egyik félnek be kell tekintenie a lehetséges szerződő fél 
mérlegébe.

Ezenkívül meg kell vizsgálni a határon átnyúló ügyletekre vonatkozó szerződésekre való 
korlátozás kérdését. A határon átnyúló elem meghatározásával kapcsolatban technikai 
kérdések merültek fel, és valójában a határon átnyúló és belföldi szerződések közötti 
különbség egyre inkább elmosódik a növekvő mobilitásnak, az internetnek, a mobil 
eszközöknek és a működésüket Európa-szerte megindító kereskedelmi platformoknak 
köszönhetően. A határon átnyúló ügyletekre való korlátozás kockára teheti a közös európai 
adásvételi jog által kínált előnyöket, mivel továbbra is szükség lesz a belföldi és határon 

                                               
1 ibidem
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átnyúló ügyletek megkülönböztetésére. Nyilvánvalóan szükség lesz annak biztosítására, hogy 
elkerülhető legyen a közös európai adásvételi joggal való visszaélés olyan célokra, amelyekre 
eredetileg nem szánták.

Nehéz eldönteni azt a kérdést, hogy a közös európai adásvételi jogot az online vagy a 
távértékesítésre kell-e korlátozni. Széles körben érvelnek amellett, hogy a közös európai 
adásvételi jog előnyös lehet az online kereskedelem terén, különösen a kis értékű ügyletek 
esetében. De ez azt jelenti-e, hogy az efféle ügyletekre kell korlátozni? Mivel a közös európai 
adásvételi jog pusztán a feleknek kínált jog, sajnálatos lenne szűkíteni azok körét, akiknek ez 
a lehetőség rendelkezésére áll. Másrészt nyilvánvaló, hogy a közös európai adásvételi jog –
mint az Unió-szerte érvényes szabályok gyűjteménye – ideális eszköz az online kereskedelem 
számára. Vonzó lehet e jelentős és gyorsan növekvő területet választani kísérletként. E kérdés 
további reflexiót igényel. Mindenesetre amennyiben a hatály korlátozására kerül sor, azt 
körültekintéssel kell megfogalmazni, a közelmúltbeli Alpenhof-1 és Mühlleitner-ügyben2
született ítéletek tükrében.

További elemzésre lehet szükség a tárgyi hatály tekintetében a vegyes szerződések és a 
hitelügyletet is tartalmazó szerződések esetében.

5. Kísérő intézkedések
Az előadók örömmel veszik tudomásul az ítéletek adatbázisának létrehozására irányuló 
javaslatot. Ennek az adatbázisnak átfogónak, karbantartottnak és naprakésznek kell lennie, 
valamint könnyen érthetőnek és hozzáférhetőnek, különösen a fogyasztók számára.

Fontos a kapcsolat az alternatív vitarendezéssel és a jogviták online rendezésével. az 
alternatív vitarendezésről és a jogviták online rendezéséről szóló jogszabálycsomag tárgyalása 
jelenleg folyik, azzal a céllal, hogy első olvasatban megállapodás jöjjön létre. Azonban 
érdemes elgondolkodni azon, hogy kívánatos lenne-e az alternatív vitarendezés és a közös 
európai adásvételi jog szorosabb összekapcsolása (például a közös európai adásvételi jogon 
belül ajánlás az alternatív vitarendezés használatára vonatkozóan, vagy kapcsolat biztosítása a 
közös európai adásvételi jog használatára vonatkozó megállapodás és az alternatív 
vitarendezés használatába való beleegyezés között).

Ismételten hangsúlyozni kell – ahogyan már a 2011. évi állásfoglalásban is3– a közös európai 
adásvételi joggal egyidőben az Unió-szerte érvényes mintaszerződések létrehozásának 
szükségességét. Fontos emlékeztetni arra is, hogy a mintaszerződések – nevezetesen a Róma 
I. rendelet 6. cikke (2) bekezdése miatt – nem működnének a jelenlegi jogi keretben. Az 
előadók meggyőződése, hogy a közös európai adásvételi jog sikere szempontjából alapvető 
jelentőséggel bír, hogy az efféle mintaszerződések rendelkezésre álljanak, és arra ösztönzik a 
Bizottságot, hogy minél előbb kezdje meg kidolgozásukat, a jelenleg folyó jogalkotási 
eljárással párhuzamosan. Örömmel veszik tudomásul a Bizottságnak a közös európai 

                                               
1 A C-585/08. és C-144/09. számú, Peter Pammer kontra Reederei Karl Schlüter GmbH & Co. KG és Hotel 
Alpenhof GesmbH kontra Oliver Heller egyesített ügyek [EBHT 2010., I-12527. o.]
2 A C-190/11. számú, Daniela Mühlleitner kontra Ahmad Yusufi és Wadat Yusufi ügy,[EBHT: még nem tették 
közzé].
3 30. bekezdés.
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adásvételi jogról szóló rendeletre irányuló javaslatot kísérő közleményében1 szereplő 
kötelezettségvállalást, de úgy vélik, hogy erre vonatkozó kifejezett utalásra a rendelkező 
szövegben is szükség van.

Továbbá javaslatok születtek arra vonatkozóan, hogy a közös európai adásvételi jogról szóló 
rendelethez csatoljanak magyarázatokat, vagy hozzanak létre tanácsadó testületet. Az előadók 
szeretnék jobban megvizsgálni ezeket a javaslatokat, hangsúlyozva, hogy az ilyen 
kezdeményezéseknek szoros kapcsolatban kell lenniük az ítéletek adatbázisával, minőségük 
és függetlenségük pedig a legmagasabb szintű kell, hogy legyen annak érdekében, hogy az 
általuk nyújtott segítség iránt a szerződő felek, különösen a fogyasztók bizalommal legyenek.

Felvetődött az a kérdés is, miszerint hasznos lenne megvizsgálni a Szerződések által nyújtott 
lehetőségeket annak biztosítására, hogy a Bíróság felkészüljön a várható további
munkaterhelésre.

II. Melléklet

A közös európai adásvételi jog szövegét tartalmazó melléklettel kapcsolatban a társelőadók 
csupán néhány kérdést szeretnének felvetni, mivel a részteles vita túllépné e 
munkadokumentum kereteit. 

1) Tisztességtelen szerződési feltételek
A vállalkozások közötti szerződésekre vonatkozóan az elemzések több olyan, a nemzeti 
jogszabályokban szereplő feltételt felsoroltak, amelyek eltérő módon szerepelnek a közös 
európai adásvételi jogban. Az előadók gondosan meg fognak vizsgálni minden előterjesztett 
bizonyítékot. Azonban nem tűnik megalapozott megközelítésnek – sem ebből, sem más 
szempontból –, ha a közös európai adásvételi jogot a nemzeti jogszabályok, különböző 
fogyasztóvédelmi elemek (pl. fekete és szürke listák) összességének tekintjük. A 
tisztességtelen szerződési feltételek szigorításával a közös európai adásvételi jog révén elért 
általános eredményt a nemzeti jogszabályok által elért általános eredménnyel kell 
összehasonlítani és ez alapján értékelni. Az előadók körültekintően és alaposan meg fogják 
vizsgálni a tisztességtelen szerződési feltételekre vonatkozó rendelkezéseket. A tisztességtelen 
feltételek szigorításának hatályának és a kapcsolódó vizsgálatnak egyértelműnek kell lennie, 
és megfelelően közel kell állnia a tisztességtelen szerződési feltételekről szóló irányelvhez a 
Bíróság ítélkezési gyakorlatára való hivatkozás lehetővé tételével elérni kívánt eredmények 
biztosítása érdekében.

A vállalkozások közötti ügyletekkel kapcsolatban amellett hangzottak el érvek, hogy a 
javasolt rendszer – versenytársával, az ENSZ áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló 
egyezményével ellentétben – nem hangsúlyozza eléggé a bizonyosság előmozdítását a 
kereskedelmi ügyletek terén, mert a hatály meghatározása túlzottan tág, és a tisztességtelen 
szerződési feltételek vizsgálata nem nyújt elegendő iránymutatást vagy rontható a 
vállalkozások és fogyasztók közötti ügyeletek felől. Az előadók meg fogják vizsgálni ezt a 
kérdést és javaslatot tesznek a megfelelő módosításokra.

2) A fogyasztó rendelkezésére álló jogorvoslatok

                                               
1 COM(2011) 0636., 11. o.
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Az egyik legélénkebben vitatott kérdés az, hogy a közös európai adásvételi jog által javasolt, 
a fogyasztó rendelkezésére álló jogorvoslati rendszer – melyet a jogorvoslat szabad 
megválasztása, a szerződésszegés eladó általi orvoslásának hiánya, a szerződés lejártát 
bizonyos idővel megelőző értesítés követelményének hiánya jellemez – életképes-e, és képes-
e biztosítani a választható eszköz vonzóságát, mely sikeréhez szükséges. A fogyasztók 
képviselői ennek tisztázását és több védelmet követelnek; a vállalkozások és jogi tanácsadóik 
azt jósolják, hogy a vállalkozások nem fognak ennyire túlzott védelmet alkalmazó eszközt 
használni. Az első elemzés alapján a javasolt rendszer valóban igen magas szintű 
fogyasztóvédelmet nyújt, amely túllép a vívmányokon, különösen a fogyasztási cikkek 
adásvételéről szóló irányelven, és amely majdnem teljesen megegyezik a nemzeti 
jogszabályokkal, vagy túl is lép rajtuk. Nyilvánvaló, hogy további kutatásra van szükség e 
szempont vizsgálata érdekében. 

Az előadók előtt ismeretes, hogy kapcsolat van a fogyasztóknak biztosított jogok mértéke –
amelyben egyesek a visszaélés kockázatát látják – és a jóhiszeműség elve között, amely a 
visszaélések esetén korrekciós intézkedésként működhet. Az utóbbi elvet nem minden 
tagállam jogrendje ismeri, ezért eltérő értelmezések kockázatát hordozhatja. Másrészt szükség 
lehet az általános rendelkezések keretében eseti megoldásokra is, az ítéletek adatbázisa és a 
kiegészítő dokumentáció pedig rendkívül nagy segítség lehet ebben az összefüggésben.

Az előadók úgy vélik, hogy szükség lesz a jogorvoslatok rendszerének értékelésére ebben az 
átfogó szerkezetben annak érdekében, hogy a felvetődő aggályokra technikai módosításokkal 
(egyértelműbb megfogalmazás szükség esetén a rendelkezéses átstrukturálásával együtt) 
lehessen reagálni, amennyiben lényegi változtatásokra van szükség. Mindezt nyílt szellemben 
kell folytatni anélkül, hogy kezdettől bármelyik megoldásnak kedveznénk, és a közös európai 
adásvételi jog jövőbeli használóinak figyelmes meghallgatásával.

3) Az eredeti állapot helyreállítása
Az előadóknak közelebbről meg kell vizsgálniuk az eredeti állapot helyreállítására vonatkozó 
szabályok újrafogalmazását és új szerkezetét. Számukra az a legfontosabb, hogy a javasolt 
megoldás életképes egyensúlyt teremtsen a két fél között, valamint a fogyasztók számára 
egyértelmű és kiszámítható legyen, hogy mit kell kifizetniük vagy visszaküldeniük, hogy 
jogaik gyakorlásakor biztonságban érezhessék magukat.

4) Digitális tartalom
Az előadók első pillantásra dicséretesnek tartják a digitális tartalom bevonását, mivel a közös 
szabályozási keretre különösen szükség van e téren. Úgy tűnik azonban, hogy számos kérdést 
újra kell értékelni, például hogy hogyan kell tekinteni azokat az ügyeket, amelyekben a 
digitális tartalomért nem pénzzel fizetnek, hanem például személyes adatokkal, vagy hogy 
szükség van-e a meg nem felelésre vagy az eredeti állapot visszaállítására vonatkozó 
rendelkezések további kiigazítására, a digitális tartalom különleges jellemzőinek 
figyelembevételével.

5) Elévülés
Az első elemzés alapján az előadók elismerik, hogy a rövid elévülési idő szubjektív kezdete 
összhangban van a modern nemzeti és nemzetközi jogszabályokkal.

A 10 éves elévülési időt sokan bírálták, míg mások, többek között a Bizottság, a jogbiztonság 
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megteremtésének céljával magyarázzák, azonban gyakorlati jelentősége korlátozott. Csak 
nagyon ritkán fordulna elő, hogy a vásárló kilenc és fél évig nem lenne tisztában a meg nem 
feleléssel, majd tudomást szerezne róla, és képes lenne bizonyítani, hogy létezett a teljesítés 
idején is.

Az előadók célja, hogy egyértelmű szabályok szülessenek az elévülésre vonatkozóan, 
amelyek szoros összhangban vannak az igényekkel, nem tévesztve szem elől a tényt, hogy az 
elévülési időket a jogorvoslatok rendszerének elemeként kell értékelni, nem elszigetelten.

C. Következtetés

Az előadók úgy vélik, hogy a közös európai adásvételi jog rengeteg lehetséges előnyt nyújthat 
a fogyasztók és vállalkozások számára a belső piacon, különösen a digitális korszakban, 
valamint olyan lehetőséget kínál, amelyet nem szabad elszalasztani. Az előadók javasolják 
azon elemek további figyelmes vizsgálatát, amelyek biztosíthatják az eszköz sikerét, és 
érdeklődéssel várják a további vitát e témákról.


