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Bevezetés

A fogyasztók (szerződéses) jogairól szóló keretirányelvre irányuló, 2008. október 8-i 
bizottsági javaslatot a Jogi Bizottság alapvető fontosságúnak ítéli az „olyan közösségi jogi 
aktusok” terén fennálló hatásköre miatt, „amelyek befolyásolják a tagállamok jogrendjét”, 
valamint az európai kötelmi joggal foglalkozó munkacsoport munkájával kapcsolatosan. Az 
eljárási szabályzat 47. cikke értelmében a Jogi Bizottság szorosan együttműködik a Belső 
Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottsággal, és a két bizottság a javaslatot illetően 2009. április 2-
án már közös meghallgatást is tartott.

A javaslat a vállalkozások és a fogyasztók közötti szerződések alapvető szempontjaival 
foglalkozik, és azt az európai kötelmi jog közös referenciakeretéről jelenleg zajló vitával 
összefüggésben kell szemlélni. Ezt a projektet természetesen eredetileg a DG Sanco 
kezdeményezte, ezáltal hangsúlyozva a szoros kapcsolatot és összeköttetést. A fogyasztói 
szerződéses jogra vonatkozó általános rendelkezések az európai kötelmi jog központi elemét 
képezik, és hatással lesznek a nemzeti kötelmi jogrendszerekre. A Jogi Bizottság tehát úgy 
határozott, hogy saját munkadokumentumot készít, és ebben kiemeli a javaslattal kapcsolatos 
főbb jogi kérdéseket, amelyeket a bizottság jövőbeli munkája során gondosabban is értékelni 
kell. 

1. A Bizottság javaslata és annak főbb jellemzői:

A Bizottság fogyasztói jogokról szóló irányelvre irányuló, az EK-Szerződés 95. cikke mint 
jogalap értelmében benyújtott javaslata a fogyasztóvédelmi jogi aktusok 2004-ben, a meglévő 
szabályozási keret egyszerűsítése és kiteljesítése céljából megkezdett felülvizsgálatának az 
eredménye. A javaslat a következő négy irányelvet egyesíti (a zöld könyvben eredetileg 
tervezett nyolc irányelv helyett), és ezek mindegyike egyetlen horizontális eszköz keretében 
foglalkozik a fogyasztók szerződéses jogaival:

1 85/577/EGK irányelv az üzlethelyiségen kívül kötött szerződések esetén a fogyasztók 
védelméről, 

2 93/13/EGK irányelv a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen 
feltételekről,

3 97/7/EK irányelv a távollevők között kötött szerződések esetén a fogyasztók 
védelméről, 

4 1999/44/EK irányelv a fogyasztási cikkek adásvételének és a kapcsolódó jótállásnak 
egyes vonatkozásairól. 

A javaslat célja a közös szempontok rendszerezett szabályozása, a meglévő szabályok 
egyszerűsítése és naprakésszé tétele, az inkonzisztencia megszüntetése és a joghézagok 
felszámolása. E négy irányelv kiválasztásával a javaslat tisztán kötelmi jogi jellegét kívánják 
hangsúlyozni.

A javaslat két fontos jellemzővel bír:
Először is az EK fogyasztóvédelmi szerződéses jogában az eddigiekben alkalmazott ágazati 
megközelítés helyett a javaslat horizontális megközelítéssel él (habár ez a négy felülvizsgált 
irányelvre korlátozódik csupán). Másfelől a négy felülvizsgált irányelvben az eddigiekben 
követett minimális harmonizációs megközelítéstől (miszerint a tagállamok az irányelvben 
meghatározottaknál szigorúbb nemzeti szabályokat is megtarthatnak vagy elfogadhatnak) 
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eltérve teljes körű harmonizációra irányuló megközelítést (miszerint a tagállamok nem 
tarthatnak meg vagy fogadhatnak el az irányelvben megállapítottaktól eltérő rendelkezéseket, 
legyenek azok szigorúbbak vagy kevésbé szigorúak – lásd a javaslat 4. cikkét) alkalmaz. 

2. A javaslat és a közös referenciakeret tervezete

Az Európai Bizottság egy koherensebb európai kötelmi jogra vonatkozó, 2003. évi cselekvési 
tervében nem szabályozási és szabályozási intézkedésekből álló csomagot javasolt a kötelmi 
jog terén. A közös referenciakeret célja a közös terminológia és szabályok tekintetében a 
legjobb megoldások biztosítása volt, illetve az, hogy ilyen módon ez a közösségi jogalkotó 
számára eszköztárként működhessen az inkonzisztenciák kiszűrésére, a meglévő 
rendelkezések egyszerűsítésére és egyértelművé tételére, továbbá az EK joghézagainak 
felszámolására. A közös referenciakeret második célkitűzése az volt, hogy ez az európai 
kötelmi jog területén egy opcionális eszközre vonatkozó további mérlegelés alapját képezze. 

A Bizottság 2005-ben bejelentette, hogy a fogyasztói kötelmi joggal kapcsolatos kérdéseket 
helyezi előtérbe, ezt követően pedig láthatólag megszűnt a kapcsolódás a közös 
referenciakeret projektje és a fogyasztóvédelmi jogi aktusok felülvizsgálata között. A 
fogyasztóvédelmi jogi aktusok felülvizsgálatáról szóló, 2007. február 8-i zöld könyvben 
(COM (2006) 744 végleges) nem tesznek említést a közös referenciakeretről. 

E megközelítést követően – noha a közös referenciakeret tervezete (ideiglenes vázlatos 
kiadás) 2008 elején meg is jelent –, a Bizottság fogyasztói jogokról szóló irányelvre irányuló 
javaslata egyáltalán nem utal a közös referenciakeret tervezetére. Amint arra már rámutattunk, 
ez különös, hiszen a közös referenciakeret célja épp az volt, hogy eszköztárként működhessen 
a Bizottság számára a kötelmi jogi közösségi vívmányok felülvizsgálatakor.

A javaslat emellett nem indokolja, hogy a közös referenciakeret tervezetében javasolt 
megoldásokat láthatólag miért nem vették figyelembe. Tekintettel ezek előkészítésének és 
összeállításának gondos és átfogó módszerére, ezek talán jobban illeszkednének a nemzeti 
polgári jogi rendszerekbe. A javasolt keretirányelvben és a közös referenciakeret tervezetében 
foglalt megoldások közötti különbségek gondosabb megvizsgálása helyénvaló, ha a két 
gyakorlatot újból össze kívánjuk kötni, és a két projekt között konzisztenciát kívánunk 
teremteni. 

3. Egy európai fogyasztóvédelmi kódex vagy egy opcionális eszköz felé? 

Amint arra már rámutattunk1, a fogyasztói jogokról szóló irányelvre irányuló javaslat számos 
eleme még inkább eltávolítja az EK fogyasztóvédelmi kötelmi jogát az általános kötelmi 
jogtól, és ezzel egy olyan forgatókönyv körvonalazódik, amelynek eredménye egy európai 
fogyasztóvédelmi kódex lehet. Egy ilyen forgatókönyv esetében a fogyasztóvédelmi jog 
szinte teljesen európai dimenziót kapna az addigi nemzeti dimenzió helyett, emellett pedig 
                                               
1 Irányadó feljegyzés a Jogi Bizottság számára, 2009. február – PE 410.674: A fogyasztói jogokról szóló irányelv 
és a közös referenciakeret: két külön világ?, Martijn Hesselink professzor, Amszterdami Egyetem, elérhető: 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies.do?language=EN.
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élesebb megkülönböztetésre kerülne sor a vállalkozások és fogyasztók, illetve a vállalkozások 
(továbbá fogyasztók) közötti szerződések között. 

Egy ilyen megközelítés politikailag indokolható ugyan, azonban egy európai 
fogyasztóvédelmi kódex létrehozása felé tett lépésekkel kapcsolatos ilyen messzemenő 
politikai döntést tudatosan és átláthatóan kell meghozni, és a Bizottságot fel kell hívni, hogy 
adjon egyértelmű tájékoztatást jövőbeli terveit és azt illetően, hogy az aktuális javaslat az 
említett tervekben hol helyezkedik el. 

Hasonlóképpen kérdéses, hogy egy kevésbé problémás (és a nemzeti jogot kevésbé érintő) 
megoldást nyújthat-e egy opcionális eszköz bevezetése. Ennek révén a vállalkozások 
lehetőséget kínálhatnak a fogyasztók számára, hogy a vásárlásra az európai kötelmi és 
kereskedelmi jog vonatkozzon, vagyis azt a megfelelő fogyasztóvédelmi intézkedések 
szabályozzák. A fogyasztó ezt a döntést egy „kék gomb”-ra kattintva hozhatja meg. Egy 
ilyen, adott esetben a vállalkozások és fogyasztók közötti szerződéseken is túlmutató rendszer 
egyúttal a közös referenciakeretet is teljes mértékben hasznosítani képes.

4. A javaslat általános jogalkotási megközelítése miatti problémák:

Maximális harmonizáció és az EK 95. cikke

Az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlata értelmében az EK 95. cikke szerinti harmonizációs 
intézkedéseknek valóban hozzá kell járulniuk a belső piac megteremtéséhez és működéséhez, 
megszüntetve a szabad mozgás akadályait, illetve a verseny torzulását. A közösségi jogi 
aktust önmagában tehát nem indokolhatja, hogy a nemzeti jogszabályokban különbségek 
mutatkoznak. 

A Bizottság szerint a meglévő nemzeti piacszabályozás miatti töredezettség teljes körű 
európai szintű harmonizáció útján történő elkerülésével bővülnek a fogyasztói döntési 
lehetőségek, a fogyasztói piacokon kiszélesedő verseny pedig növeli a fogyasztói jólétet. A 
Bizottság által a 2. és a 3. mellékletben ismertetett hatásvizsgálat azonban nem nyújt kellő 
bizonyítékot annak megvizsgálásához, hogy a nemzeti fogyasztóvédelmi kötelmi jogban 
mutatkozó különbségek akadályt jelentenek-e a határon átnyúló kereskedelmet illetően, és 
érzékelhetően torzítják-e a versenyt, tehát hogy a teljes körű harmonizáció indokolható-e. 
Emellett korántsem egyértelmű, hogy a javaslatban ismertetett teljes körű harmonizációval 
valóban egységesíthetők-e a nemzeti szintű jogrendszerek. A jogbiztonság nagymértékben 
megmarad vagy éppenséggel ezzel alakulna ki. 

Emellett gondos vizsgálatot igényel az ilyen harmonizáció költsége is, mivel ezzel a bevált 
nemzeti jogi struktúrák felborulnának. 

Maximális harmonizáció és a szubszidiaritás és az arányosság elvei

A javasolt horizontális eszközben a minimális helyett ismertetett maximális harmonizáció
aggodalmakra ad okot a szubszidiaritás elvét illetően. A szubszidiaritás elvét az EK 5. 
cikkének második bekezdése határozza meg, és ennek értelmében azokon a területeken, 
amelyek nem tartoznak kizárólagos hatáskörébe, a Közösség csak akkor és annyiban jár el, 
amennyiben a tervezett intézkedés céljait a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, 
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és ezért a tervezett intézkedés terjedelme vagy hatása miatt azok közösségi szinten jobban 
megvalósíthatók. 

A maximális harmonizációra alapuló, javasolt horizontális irányelv gyakorlatilag rendeletként 
működne. A nemzeti kötelmi jogi szabályok a maximális harmonizáció szabályainak hatályán
belül nem alkalmazhatók. A tagállamok a teljes körű harmonizáció eredményeként nem 
rendelkeznének mérlegelési jogkörrel a területtel kapcsolatos szabályozást illetően. Meg kell 
vizsgálni tehát, hogy az egyedi kérdésekkel kapcsolatos, célzottabb teljes körű harmonizáció
vajon helyénvalóbb-e. 

A fogyasztóvédelem mértékére gyakorolt hatások

Egyes aggályok szerint a javaslat szerinti teljes körű harmonizáció eredményeként csökkenhet 
a tagállami fogyasztóvédelem jelenlegi szintje. 

Az EK 95. cikke (3) bekezdésének értelmében az EU intézményei fogyasztóvédelmi 
harmonizációs intézkedésekre irányuló javaslatok megtételekor a védelem magas szintjét 
veszik alapul. Az EK 3. cikke (1) bekezdésének t) pontja emellett kiköti, hogy a közösségi 
tevékenységek hozzájárulnak a fogyasztóvédelem megerősítéséhez.

Mindezt figyelembe véve a Bizottság részletesen ismertethette volna, hogy a javasolt 
rendelkezések mennyiben térnek el a felülvizsgált irányelvekben foglalt 
minimumszabványoktól, és hogy a tagállamok milyen mértékben tartottak meg vagy 
állapítottak meg ezen a területen kedvezőbb szabályokat. A javasolt rendelkezések, a 
vívmányok és a nemzeti jog közötti említett különbségek gondosabb vizsgálatot igényelnek az 
irányelvben javasolt minden egyes megoldás tekintetében, a magas szintű fogyasztóvédelemre 
vonatkozó közösségi előírás alapján.

A nemzeti jogra gyakorolt hatás

Figyelembe kell venni, hogy a fogyasztóvédelmi kötelmi jog a kötelmi jog és a magánjog 
része, és hogy a fogyasztóvédelmi kötelmi jog fontos elemeinek maximális harmonizálása az 
általános kötelmi jog harmonizálásának elmaradása esetén számos bonyolult jogi kérdést vet 
fel az átfedéseknél, amikor a nemzeti kötelmi jogi háttérre kell hivatkozni. Ennek 
eredményeként az a paradoxon áll elő, hogy a fogyasztóvédelmi kötelmi jog teljes körűen 
harmonizált rendelkezései ellentétesek más, a vállalkozások és fogyasztók, továbbá a 
vállalkozások közötti szerződések jogának nem teljes körűen harmonizált rendelkezéseivel, 
továbbá az érintett nemzeti ítélkezési gyakorlattal is. A nemzeti szintű szabályok 
töredezettsége és inkonzisztenciái növekedhetnek. A javaslat nem egyértelmű hatálya miatt –
különösen ami a nemzeti polgári jogi jogorvoslatra gyakorolt hatást illeti – és az ehhez
kapcsolódó behatárolási problémák miatt a javaslat gyakorlati hatása nagymértékben 
rejtélyes. Mindenesetre az Európai Bíróság egyre több esetben kellene, hogy döntsön a 
fogyasztóvédelmi kötelmi jog értelmezését illető, előzetes döntéshozatalra előterjesztett 
kérdésekben. 

Koherencia más közösségi jogi aktusokkal

Mivel a javaslat csak négy irányelvet érint a fogyasztóvédelmi vívmányok terén, a meglévő, 
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más közösségi jogi aktusokkal – különösen az elektronikus kereskedelemről, a tisztességtelen 
kereskedelmi gyakorlatokról, a szolgáltatásokról szóló irányelvvel, továbbá a Róma I. 
rendelettel – való kapcsolat további vizsgálatokat igényel. 


