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Rendeletre irányuló javaslat (COM(2005)0650 – C6-0441/2005 – 2005/0261(COD))

Jogalkotási állásfoglalástervezet

Módosítás, előterjesztette: Klaus-Heiner Lehne

Módosítás: 86
2a. bekezdés (új)

2a. elismeri, hogy e rendeletre irányuló javaslat tekintetében elmaradt a hatásvizsgálat, és 
kéri, hogy – tekintettel a jobb jogalkotásról szóló, 2003. december 16-i intézményközi 
megállapodásra1 – a jövőben a jogalkotási tervezetekkel kapcsolatban a Bizottság 
végezzen hatásvizsgálatot, amely kellően figyelembe veszi a jogalkotási javaslatok
pénzügyi és igazgatási hatásait; továbbá emlékeztet arra, hogy ellenkező esetben a 
Parlament a jogalkotás jobb minőségének biztosítása érdekében hatásvizsgálatokat 
végeztet;

Or. de

Indokolás

A szubszidiaritás és arányosság elvével összhangban a Bizottság köteles jogalkotási 
javaslatait hatásvizsgálatnak alávetni. E felülvizsgálatra azért van szükség, hogy mind 
alkalmazási körét, mind pedig tartalmát tekintve pozitívan járuljanak hozzá a közösségi 

  
1 HL C 321., 2003.12.31., 1. o.
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jogszabályok minőségének javításához. A Parlament többé nem tudja elfogadni, hogy a 
Bizottság jogalkotási javaslatok terjeszt elő, amelyek pénzügyi és igazgatási hatásait mint 
kiemelt kérdést nem vizsgálják felül.

Rendeletre irányuló javaslat

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás, előterjesztette: Cristian Dumitrescu

Módosítás: 87
(7) preambulumbekezdés

(7) A feleknek az alkalmazandó jog 
megválasztására vonatkozó szabadságán kell 
alapulnia a szerződéses kötelezettségekre 
irányadó kollíziós szabályok rendszerének.

(7) A feleknek az alkalmazandó jog 
megválasztására vonatkozó szabadságán kell 
alapulnia a szerződéses kötelezettségekre 
irányadó kollíziós szabályok rendszerének.

A feleknek az alkalmazandó jog 
megválasztására vonatkozó szabadsága 
azonban csak egy tagállam olyan joga vagy 
olyan elvek javára gyakorolható, amelyeket 
a közösségi jogalkotó az együttdöntési 
eljárás szerint elfogadott. Ha a felek ilyen 
elveket választanak alkalmazandó jogként, 
azokat a jogválasztás hiányában 
alkalmazandó jog kötelező rendelkezései és 
egyéb közösségi jogi eszközök sérelme 
nélkül kell alkalmazni.

Or. fr

Indokolás

Tiszteletben kell tartani a klasszikus együttdöntési eljárást, amely lehetővé teszi az Európai 
Parlament számára, hogy ellenőrizze az alkalmazandó anyagi jogi elvek tartalmát.
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Módosítás, előterjesztette: Edith Mastenbroek

Módosítás: 88
(10) preambulumbekezdés

(10) Különösen a fogyasztói szerződések 
esetén a kollíziós szabálynak lehetővé kell 
tennie azon költségek csökkentését, melyek 
a gyakran alacsony perértékű jogviták 
rendezésével kapcsolatban merülnek fel, 
valamint figyelembe kell venni a 
távértékesítéssel történő forgalmazás 
technikáinak fejlődését. A 44/2001/EK 
rendelettel való összhang megköveteli 
egyrészről az egy másik tagállamra 
„irányuló tevékenység” fogalmára való 
hivatkozást, mely a fogyasztót védő szabály 
alkalmazásának feltétele, másrészről azt, 
hogy e fogalmat a két jogi eszköz keretében 
harmonikusan értelmezzék; a Tanácsnak és 
a Bizottságnak a 44/2001/EK rendelet 15. 
cikkére vonatkozó közös nyilatkozata 
hangsúlyozza, hogy a 15. cikk (1) bekezdése 
c) pontjának alkalmazásához „nem 
elegendő, hogy a vállalat tevékenysége a 
fogyasztó lakóhelye szerinti tagállamra, 
illetve több állam között az említett 
tagállamra is irányul, az is szükséges, hogy 
a szerződést az ilyen tevékenység körében 
kössék”. E nyilatkozat kimondja azt is, 
hogy „pusztán az a tény, hogy egy weboldal 
elérhető, nem elegendő a 15. cikk 
alkalmazásához, hanem az is szükséges, 
hogy ez a weboldal távollevők közötti 
szerződés megkötésére hívjon fel, és hogy 
egy ilyen szerződés megkötése bármilyen 
módon, de ténylegesen megtörténjen. E 
tekintetben a weboldalon használt nyelvnek 
vagy valutának nincs jelentősége.

(10) Különösen a fogyasztói szerződések 
esetén a kollíziós szabálynak lehetővé kell 
tennie azon költségek csökkentését, melyek 
a gyakran alacsony perértékű jogviták 
rendezésével kapcsolatban merülnek fel, 
valamint figyelembe kell venni a 
távértékesítéssel történő forgalmazás 
technikáinak fejlődését. A 44/2001/EK 
rendelettel való összhang megköveteli 
egyrészről az egy másik tagállamra 
„irányuló tevékenység” fogalmára való 
hivatkozást, mely a fogyasztót védő szabály 
alkalmazásának feltétele, másrészről azt, 
hogy e fogalmat a két jogi eszköz keretében 
harmonikusan értelmezzék.

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Edith Mastenbroek

Módosítás: 89
(10a.) preambulumbekezdés (új)

(10a.) Az 5. cikk alkalmazhatósága 
érdekében nem elegendő az, hogy egy 
gazdasági szereplő tevékenységeit a 
fogyasztó szokásos tartózkodása helye 
szerinti tagállamba vagy országba vagy az 
ilyen országot vagy tagállamot magába 
foglaló több tagállamba vagy országba 
irányítsa; szerződést kell kötni az ilyen 
tevékenységeinek keretén belül is. Annak 
meghatározása során, hogy egy gazdasági 
szereplő tevékenységeit elektronikus úton a 
fogyasztó szokásos tartózkodása helye 
szerinti tagállamba vagy országba irányítja-
e, kizárólag a gazdasági szereplő részéről 
kifejtett tevőleges magatartás vehető 
figyelembe. Ezzel összefüggésben a 
következő megfontolások önmagukban nem 
minősülnek a gazdasági szereplő általi, 
szükséges, célzott irányításnak: először is az 
a tény, hogy internetes honlapja abban a 
tagállamban vagy országban hozzáférhető; 
másodsorban az a tény, hogy ez lehetővé 
teszi a távollévők közötti szerződéskötést, 
harmadsorban pedig az a tény, hogy a 
szerződést ténylegesen távollévők –
bármilyen módon – kötötték. E tekintetben 
a honlapon alkalmazott nyelv vagy valuta 
nem minősül releváns tényezőnek.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Cristian Dumitrescu

Módosítás: 90
3. cikk, (2) bekezdés

(2) A felek alkalmazandó jogként 
választhatják a szerződéses anyagi jog 
nemzetközi vagy közösségi szinten elismert

(2) A felek alkalmazandó jogként 
választhatják a szerződéses anyagi jog elveit 
és szabályait is feltéve, hogy ezeket az 
elveket és szabályokat egy, a Szerződés 251. 
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elveit és szabályait is. cikkében említett eljárás szerint elfogadott 
közösségi eszköz átvette.

Azon kérdésekre azonban, amelyek ezen 
elvek vagy szabályok hatálya alá tartozó 
jogterületekkel kapcsolatosak, de általuk 
kifejezetten nem szabályozottak, azon 
általános elvek vonatkoznak, amelyekből 
ezen elvek vagy szabályok erednek, illetve 
ilyen általános elvek hiányában az e 
rendelet szerinti, a jogválasztás hiányában 
alkalmazandó jogot kell alkalmazni.

Azonban, 

a) azon kérdésekre, amelyek ezen elvek 
vagy szabályok hatálya alá tartozó 
jogterületekkel kapcsolatosak, de általuk 
kifejezetten nem szabályozottak, az e 
rendelet szerinti, a jogválasztás hiányában 
alkalmazandó jogot kell alkalmazni;

b) az e rendelet szerinti, a jogválasztás 
hiányában alkalmazandó jog kötelező 
rendelkezéseit kell továbbra is alkalmazni, 
különösen a fogyasztóvédelem terén.
Ezen elvek és szabályok alkalmazása nem 
sérti a közösségi jog egyéb vonatkozó 
rendelkezései alkalmazását.

Or. fr

Indokolás

Ez a módosítás figyelembe veszi a 41-45. módosítást, és biztosítja, hogy tiszteletben tartsák a 
klasszikus együttdöntési eljárást, amely lehetővé teszi az Európai Parlament számára, hogy 
ellenőrizze az alkalmazandó anyagi jogi elvek tartalmát. Ez a módosítás a szerződéses anyagi 
jog esetleg elfogadásra kerülő anyagi elveinek helyes alkalmazásához szükséges 
jogbiztonsági feltételeket is helyreállítja.

Módosítás, előterjesztette: Cristian Dumitrescu

Módosítás: 91
4a. cikk (új)

4a. cikk
A 3. és 4. cikk ellenére az ingatlannal 
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kapcsolatos dologi jogokra – ideértve az 
ingatlanokon fennálló dologi biztosítékokat 
is – alkalmazandó jog az ingatlan fekvési 
helye szerinti jog.

Or. fr

Indokolás

A lex rei sitae elvét egyetemesen alkalmazzák. Ez a leghatékonyabb elv az ingatlanokkal 
kapcsolatos dologi jogok ,a lakásjog, a várostervezési jog és a biztosítékok joga terén.

Módosítás, előterjesztette: Klaus-Heiner Lehne

Módosítás: 92
5. cikk

(1) A következő bekezdés szerinti és az 
abban foglaltaknak megfelelő fogyasztói 
szerződésekre azon ország joga irányadó, 
ahol a fogyasztó szokásos tartózkodási 
helye található.

(1) E cikk azon szerződésekre vonatkozik, 
amelyek tárgya áruk szállítása vagy 
szolgáltatások nyújtása egy személy („a 
fogyasztó”) részére, annak szakmai vagy 
üzleti tevékenységén kívüli célra, továbbá 
azon szerződésekre, amelyek az ilyen 
ügyletek finanszírozására irányulnak.

(2) Az (1) bekezdést azon szerződésekre kell 
alkalmazni, melyeket valamely tagállamban 
szokásos tartózkodási hellyel rendelkező
természetes személy, a fogyasztó, 
kereskedelmi vagy szakmai tevékenységén 
kívül eső céllal köt egy olyan személlyel, a 
gyártóval vagy forgalmazóval, aki 
kereskedelmi vagy szakmai tevékenysége 
keretében jár el.

(2) A 3. cikk rendelkezései ellenére, a felek
jogválasztása nem eredményezheti azt, hogy 
a fogyasztót megfosztják azon ország 
jogának kötelező szabályai által biztosított 
védelemtől, ahol szokásos tartózkodási 
helye található, amennyiben:

- ezen országban a szerződés megkötését 
kifejezetten neki címzett ajánlat vagy 
reklám előzte meg, és a fogyasztó ezen 
országban a maga részéről az összes 
szükséges lépést megtette a szerződés 
megkötése érdekében, vagy
- a másik fél vagy annak képviselője a 
fogyasztó megrendelését ezen országban 
vette át, vagy
- a szerződés áruk eladására irányul, és a 
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fogyasztó ezen országból egy másik 
országba utazott, és ott adta le 
megrendelését, feltéve hogy a fogyasztó 
utazását az eladó szervezte meg a fogyasztó 
vásárlásra való ösztönzése céljából

Az (1) bekezdés alkalmazásának feltétele, 
hogy a szerződést olyan gyártóval vagy 
forgalmazóval kötötték, aki a fogyasztó 
szokásos tartózkodási helyének 
tagállamában kereskedelmi vagy szakmai 
tevékenységet folytat, vagy ilyen 
tevékenysége bármilyen módon az említett 
tagállamra, illetve több ország között az 
említett tagállamra is irányul, és a 
szerződés az ilyen tevékenység körébe 
tartozik, kivéve, ha a gyártó vagy 
forgalmazó a fogyasztó szokásos 
tartózkodási helyét nem ismerte, és ez nem 
a gondatlanságának tudható be.

(3) Az (1) bekezdés a következő 
szerződésekre nem alkalmazható:

(3) A 4. cikk rendelkezései ellenére, az e 
cikk hatálya alá tartozó szerződésekre – a 3. 
cikk szerinti jogválasztás hiányában – azon 
ország joga irányadó, amelyben a fogyasztó 
szokásos tartózkodási helye található, ha a 
szerződést az e cikk (2) bekezdésében leírt 
körülmények között kötik meg.

a) szolgáltatás nyújtására irányuló 
szerződések, ha a szolgáltatást a fogyasztó 
számára kizárólag a szokásos tartózkodási 
helye szerinti országtól eltérő országban
nyújtják;
b) fuvarozási szerződések, kivéve az 1990. 
június 13-i 90/314/EGK irányelv szerinti 
szervezett utazásra vonatkozó 
szerződéseket;
c) ingatlannal kapcsolatos dologi jogra 
vagy ingatlan használatával kapcsolatos 
jogra vonatkozó szerződések, kivéve az 
1994. október 26-i 94/47/EK irányelv 
szerinti, időben megosztott használati 
joggal kapcsolatos szerződéseket.

(4) E cikk nem vonatkozik az alábbiakra:
a) a fuvarozási szerződések;
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b) szolgáltatás nyújtására irányuló 
szerződések, ha a szolgáltatást a fogyasztó 
számára kizárólag a szokásos tartózkodási 
helye szerinti országtól eltérő országban, 
nyújtják.

Or. de

Indokolás

A módosítás az 5. cikk Bizottság által javasolt változata helyébe a Római Egyezmény 5. cikkét 
lépteti. Az Egyezmény szövegének átvételére azért van szükség, mert okkal lehet attól tartani, 
hogy a bizottsági javaslat különösen a kkv-kat érinti hátrányosan. A kkv-tól nem várható el, 
hogy fokozza határokon átnyúló tevékenységeit, amikor a más tagállamokban tartózkodó 
fogyasztókkal kizárólag ezen államok joga szerint kell szerződést kötnie. Az ehhez szükséges 
pénzügyi és személyi eszközökkel a kkv-k rendelkeznek, ami ahhoz vezetne, hogy nem sikerül 
ösztönözni a határokon átnyúló tevékenységeket, ami egyébként a belső piaci politika 
szempontjából kívánatos lenne. Ezeket a hátrányokat a Bizottság a rendeletre irányuló 
javaslat hatásvizsgálatában feltárhatta volna. Mivel elmaradt a megfelelő felülvizsgálat, 
helyénvaló megoldás átvezetni az Római Egyezmény 5. cikkét a rendeletbe.

Módosítás, előterjesztette: Piia-Noora Kauppi

Módosítás: 93
5a. cikk (új)

5a. cikk
Az 5. cikk (2) bekezdésének 
alkalmazhatósága érdekében nem elegendő 
az, hogy egy gyártó vagy forgalmazó
tevékenységeit a fogyasztó szokásos 
tartózkodása helye szerinti országba vagy 
az ilyen tagállamot magába foglaló több 
tagállamba irányítsa; szerződést kell kötni
tevékenységeinek keretén belül is. Annak 
meghatározása során, hogy tevékenységeit 
elektronikus úton a fogyasztó szokásos 
tartózkodása helye szerinti országba 
irányítja-e, kizárólag a gyártó vagy 
forgalmazó részéről kifejtett tevőleges 
magatartás vehető figyelembe; önmagában 
nem elegendő a gyártó vagy forgalmazó
szükséges célirányosságának fennállásához 
az a puszta tény, hogy a gyártó vagy 
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forgalmazó internetes honlapja abban a 
tagállamban hozzáférhető, hogy ez lehetővé 
teszi a távollévők közötti szerződéskötést, 
valamint hogy a szerződést ténylegesen 
távollévők – bármilyen módon – kötötték. E 
tekintetben a honlapon alkalmazott nyelv 
vagy valuta nem minősül releváns 
tényezőnek.

Or. en

Indokolás

Ez a cikk a határokon átnyúló módon szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások és a határokon 
átnyúló módon vásárló fogyasztók közötti jogbiztonság és egyensúly biztosításában segít. Az 
5. cikk alkalmazását csak a szolgáltató részére a szerződéskötést megelőzően – például egy 
másik EU-s országban lévő fogyasztóhoz intézett egyedi felhívással vagy célzott hirdetésen 
keresztül – kifejtett proaktív magatartásnak szabad kiváltania.

Módosítás, előterjesztette: Cristian Dumitrescu

Módosítás: 94
7. cikk

7. cikk

Képviselő által kötött szerződések

7. cikk

Önkéntes képviselet
1. A 3. cikk szerinti jogválasztás hiányában 
a képviselő és a képviselt személy közötti 
szerződésekre azon ország joga irányadó, 
ahol a képviselő szokásos tartózkodási 
helye található, kivéve, ha a képviselő a 
tevékenységét elsősorban azon országban 
folytatja vagy köteles folytatni, ahol a 
képviselt személy szokásos tartózkodási 
helye található; utóbbi esetben ezen ország 
joga alkalmazandó.

1. A képviselő és a képviselt személy közötti 
szerződésekre a 3–6. cikkben meghatározott 
jog az irányadó.

2. A képviselt, valamint harmadik személy 
között annak következtében létrejött 
jogviszonyra, hogy a képviselő képviseleti 
jogkörén belül, azt túllépve vagy ilyen 
jogkör nélkül járt el, azon ország joga 
irányadó, ahol a képviselő eljárása 
időpontjában szokásos tartózkodási hellyel 

2. A képviselt, valamint harmadik személy 
vonatkozásában, a képviselő jogköreinek 
meglétére és mértékére, valamint a 
képviselő hatáskörei általa történő 
gyakorlásának vagy szándékozott 
gyakorlásának hatásaira azon ország joga 
irányadó, ahol a képviselő eljárása 
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rendelkezik. Az alkalmazandó jog azonban 
azon ország joga, ahol a képviselő eljárt, 
amennyiben vagy a képviselt személy, 
akinek a nevében a képviselő eljárt, vagy a 
harmadik személy ezen országban 
rendelkezik szokásos tartózkodási hellyel, 
vagy ha a képviselő tőzsdén járt el, vagy 
árverésen vett részt.

időpontjában szokásos tartózkodási hellyel 
rendelkezik. Az alkalmazandó jog azonban 
azon ország joga, ahol a képviselő eljárt, 
amennyiben:

a) a képviselő nem kereskedelmi vagy 
szakmai tevékenységének végzése során járt 
el,
b) a képviselő tartózkodási helyét a 
harmadik fél nem ismerte és azt nem is 
kellett ismernie, vagy
c) a képviselő tőzsdén járt el, vagy árverésen 
vett részt.
E bekezdés alkalmazásában a szakmai 
minőségben eljáró, de személyes 
letelepedési hellyel nem rendelkező 
alkalmazott képviselő vonatkozásában úgy 
kell tekinteni, hogy szokásos tartózkodási 
helye az általa képviselt személy 
letelepedési helyén van, feltéve, hogy a 
harmadik személy tudott arról vagy tudnia 
kellett arról, hogy a képviselő a képviselt 
letelepedési helyéhez kötődik.

3. Amennyiben a (2) bekezdésben említett 
jogviszonyra alkalmazandó jogot a képviselt 
vagy a harmadik személy írásban kiköti, és 
ezt a másik fél kifejezetten elfogadja, a (2) 
bekezdés ellenére a jogviszonyra az így 
meghatározott jog irányadó.

3. Amennyiben a (2) bekezdésben említett 
jogviszonyra alkalmazandó jogot a képviselt 
vagy a harmadik fél írásban kiköti, és ezt a 
másik fél elfogadja, a (2) bekezdés ellenére a 
jogviszonyra az így meghatározott jog 
irányadó, feltéve, hogy a jog 
meghatározásáról a képviselő tudott vagy 
tudnia kellett.

4. Amennyiben a képviselet tárgya 
ingatlannal kapcsolatos jog, a (2) és a (3) 
bekezdés ellenére az ingatlanvagyon 
fekvése szerinti ország jogát kell alkalmazni 
a (2) bekezdés hatálya alá tartozó 
ügyekben.

4. A (2) bekezdésben meghatározott jog a 
képviselő és a harmadik személy között 
annak következtében létrejött jogviszonyra 

5. A (2)–(4) bekezdésben meghatározott jog 
a képviselő és a harmadik személy között 
annak következtében létrejött jogviszonyra 
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is irányadó, hogy a képviselő képviseleti 
jogkörén belül, azt túllépve vagy ilyen 
jogkör nélkül járt el.

is irányadó, hogy a képviselő képviseleti 
jogkörén belül, azt túllépve vagy ilyen 
jogkör nélkül járt el.

Or. en

Indokolás
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Módosítás, előterjesztette: Cristian Dumitrescu

Módosítás: 95
10. cikk, (4) bekezdés

(4) E cikk (1)-(3) bekezdése ellenére, azon 
szerződések, amelyek tárgya ingatlannal 
kapcsolatos dologi jog vagy ingatlan 
használatával kapcsolatos jog, az ingatlan 
fekvése szerinti ország jogában előírt 
kötelező formai követelmények alá 
tartoznak, ha e jog alapján az e rendelet 8. 
cikke szerinti kötelező rendelkezésekről van 
szó.

(4) E cikk (1)-(3) bekezdése ellenére, azon 
szerződések, amelyek tárgya ingatlannal 
kapcsolatos dologi jog vagy ingatlan 
használatával kapcsolatos jog, az ingatlan 
fekvése szerinti ország jogában előírt 
kötelező formai követelmények alá 
tartoznak.

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Cristian Dumitrescu

Módosítás: 96
13. cikk

1. Egy harmadik személlyel szemben 
meglévő jog engedményezése alapján az 
engedményező és az engedményes között
meglévő kötelezettségekre azon jog 
irányadó, mely e rendelet szerint az általuk 
kötött szerződésre alkalmazandó.

1. Egy követelés önkéntes engedményezése 
alapján az engedményező és az 
engedményes között meglévő
kötelezettségekre azon jog irányadó, mely e 
rendelet szerint az általuk kötött szerződésre
alkalmazandó.

2. Az engedményezett követelésre irányadó 
jog határozza meg a követelés 
átruházhatóságát, az engedményes és a 
kötelezett közötti jogviszonyt, azon 

2. Az engedményezett követelésre irányadó 
jog határozza meg a követelés 
átruházhatóságát, az engedményes és a 
kötelezett közötti jogviszonyt, azon 
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feltételeket, amelyek alapján az 
engedményezésre a kötelezettel szemben 
hivatkozni lehet, valamint a kötelezett 
teljesítésének a kötelem alól mentesítő 
hatását.

feltételeket, amelyek alapján az 
engedményezésre a kötelezettel szemben 
hivatkozni lehet, valamint a kötelezett 
teljesítésének a kötelem alól mentesítő 
hatását.

3. Azon kérdésre, hogy az engedményezésre 
harmadik személyekkel szemben lehet-e 
hivatkozni, azon ország joga irányadó, ahol 
az engedményező az engedményezés 
időpontjában szokásos tartózkodási hellyel 
rendelkezik.

3. Azon kérdésre, hogy az engedményezésre 
harmadik személyekkel szemben lehet-e 
hivatkozni, azon ország joga irányadó, ahol 
az engedményező az engedményezés 
időpontjában szokásos tartózkodási hellyel 
rendelkezik.

Or. en

Indokolás

E módosítás célja a bizottsági javaslat bírálatának figyelembe vétele.


