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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója felhívja az Európai Parlament figyelmét a felhasználó- és 
fogyasztóvédelemről szóló 1/2007. sz. spanyol királyi rendelet tervezett jogi reformjára. A 
petíció benyújtója további részleteket közöl az ügyről és egyértelműen kijelenti, hogy a 
jelenleg tervezett formájában a reform sértené a 93/13/EGK és a 2011/83/EU irányelvet. Az 
előbbit tekintettel annak 8. cikkére, melynek értelmében „[a] tagállamok az ezen irányelv által 
szabályozott területen elfogadhatnak vagy hatályban tarthatnak a Szerződéssel összhangban 
lévő szigorúbb rendelkezéseket annak érdekében, hogy a fogyasztóknak magasabb szintű 
védelmet biztosítsanak”, míg az utóbbit tekintettel 17. cikkére, melynek értelmében „[a] 
fogyasztó fogalommeghatározásának azon természetes személyeket kell magában foglalnia, 
akik saját szakmájuk, üzleti tevékenységük vagy foglalkozásuk körén kívül eső területen 
járnak el. Kettős célú szerződések esetében azonban, amelyeknél a szerződést részben a 
személy szakmájába tartozó, részben pedig azon kívül eső célból kötik, és a kereskedési cél 
annyira korlátozott, hogy a teljesítés egésze szempontjából nem elsődleges, az adott személy 
szintén fogyasztónak tekintendő.”

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2014. október 23. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 216. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.
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3. A Bizottságtól kapott válasz: 2015. február 28.

A petíció

A petíció benyújtója a fogyasztó fogalmának meghatározására vonatkozó spanyol jogszabályi 
változásokra hívja fel a figyelmet. A petíció benyújtója úgy véli, hogy a felhasználó- és 
fogyasztóvédelemről szóló 1/2007. sz. spanyol királyi rendelet nem felel meg a fogyasztók 
jogairól szóló 2011/83/EU irányelvnek és a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott 
tisztességtelen feltételekről szóló 93/13/EGK irányelvnek, amennyiben az új 
fogalommeghatározás túlzottan korlátozó és nem tartalmazza a kettős célú szerződéseket.

A Bizottság észrevételei

A Bizottság megjegyzi, hogy a 2011/83/EU irányelv 2. cikkének (1) bekezdése és a 
93/13/EGK irányelv 2. cikkének b) pontja szerint a fogyasztó olyan természetes személy, aki 
az ezen irányelvek hatálya alá tartozó szerződések keretében olyan célból jár el, amely kívül 
esik szakmája, üzleti tevékenysége vagy foglalkozása körén.

A fogyasztók jogairól szóló 2011/83/EU irányelv (17) preambulumbekezdése ezt a 
fogalommeghatározást csak a kettős célú szerződések tekintetében egyértelműsíti. A 
preambulumbekezdés előírja, hogy olyan kettős célú szerződések esetében, amelyeknél a 
szerződést részben a személy szakmájába tartozó, részben pedig azon kívül eső célból kötik, 
és a kereskedési cél annyira korlátozott, hogy a teljesítés egésze szempontjából nem 
elsődleges, az adott személy szintén fogyasztónak tekintendő.

Mindazonáltal a tagállamokat az uniós irányelvek átültetésekor csak az irányelvekben 
megállapított célkitűzések kötik, és az átültetés formája és módszere tekintetében bizonyos 
mérlegelési jogkörrel rendelkeznek. A preambulumbekezdések természetüket tekintve nem 
kötelező erejűek; céljuk az irányelvek értelmezésében elősegítése.

Következtetés

A Bizottság szolgálatai elemezték a fogyasztó fogalmának a Bizottság tudomására hozott 
spanyol törvény (a 2014. március 27-i 3/2014. sz. törvény) szerinti meghatározását, és arra a 
következtetésre jutottak, hogy a fogalommeghatározás megfelel a 2011/83/EU irányelv 2. 
cikke (1) bekezdésének és a 93/13/EGK irányelv 2. cikke b) pontjának.


