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JAVASLATOK

A Jogi Bizottság felhívja a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. üdvözli a fogyasztóvédelmi joganyag átvilágításáról szóló bizottsági zöld könyvet, 
különösen a szakemberekre és a fogyasztókra vonatkozó szabályozási rendszer 
modernizálásának, egyszerűsítésének és javításának kitűzött célját;

2. ragaszkodik a fogyasztói szerződésekre irányuló fenti átvilágítás és a szerződési jog 
területén általában végzett munka közötti kapcsolathoz a közös referenciakeret 
létrehozásának folyamatos eljárásán belül, ezért hangsúlyozza, hogy az átvilágításnak és 
a közös referenciakereten végzett munkának egymást kiegészítve kell haladniuk, annak 
elismerése mellett, hogy a kapcsolat megvalósítása nem akadályozhatja vagy késleltetheti 
a jelenlegi átvilágítási folyamatot;

3. úgy véli, hogy a fogyasztói és kereskedelmi jogi tevékenységet uniós szinten befolyásoló 
különböző jogi és szabályozási rendszerek együttműködése tekintetében tisztánlátásra 
van szükség, különösen az ezen átvilágítás által létrehozott eszközök, a kollíziós 
szabályokra vonatkozó (Róma I és Róma II) és egyéb, a származási ország elvén alapuló 
eszközök (pl. az elektronikus kereskedelemről szóló irányelv) közötti kapcsolat területén;

4. úgy véli, hogy a közösségi jogalkotónak meg kell tennie az átvilágítás alatt álló 
fogyasztói irányelvek közötti következetlenségek kiküszöbölésére irányuló lépéseket;

5. elismeri Bizottság horizontális eszközre irányuló ötletét követ, többek által „fogyasztói 
jogokról szóló” alapvető irányelvként emlegetett dokumentum esetleges előnyeit, de 
aggodalmát fejezi ki az ilyen fajta megközelítés által elérhető maximális harmonizáció 
mértékét és a bizonyos nemzeti jogok ebből következő esetleges elvesztését illetően;

6. megjegyzi, hogy a zöld könyv 4. és 5. pontja a fogyasztói szerződésekkel kapcsolatos 
jogi kérdések átfogó jegyzékét tartalmazza és ezen kérdések egy része már a közös 
referenciakereten végzett munka részét képezi, több kérdés pedig erősen „politikai" 
jellegű, amelyek esetében, ha egy általános szabály az uniós szintű harmonizált eszköz 
részét képezné, akkor széleskörű (a közvéleményt bevonó) vitára és mérlegelésre lenne 
szükség;

7. úgy véli, hogy a fogyasztói bizalom és a határokon átnyúló kereskedelem javára válhatna 
a „kék zászlós” rendszer bevezetése, amely lehetővé tenné a felek számára, hogy az uniós 
szinten jóváhagyott több lehetséges egységes kereskedelmi feltétel közül kiválasszanak 
egyet, valamint úgy véli, hogy nagyobb erőfeszítésre van szükség a hasonló gyakorlatias 
megoldások megvalósításához;

8. úgy véli, hogy a fogyasztói bizalom a kártérítési és kompenzációs mechanizmusokkal is 
kapcsolatban áll; megjegyzi, hogy a határokon átnyúló igazságszolgáltatásnak  az 
összetettség és a költségek tekintetében továbbra is jelentős akadályai lesznek és ezt a 
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helyzetet közös kártérítési mechanizmusok által lehet könnyíteni, így felkéri a 
Bizottságot, hogy továbbra is vegyen fontolóra lehetőségeket ez ügyben. 


