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FOGYASZTÓVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

Az európai fogyasztóvédelmi intézkedések célja az európai fogyasztók
egészségének, biztonságának, valamint gazdasági és jogi érdekeinek védelme,
függetlenül attól, hogy hol élnek, hová utaznak, vagy hol vásárolnak az
Európai Unióban. Az uniós rendelkezések mind a fizikai, mind az elektronikus
kereskedelmi tranzakciókat szabályozzák, és általánosan alkalmazható szabályok
mellett olyan speciális termékekre irányuló előírásokat is tartalmaznak, mint például
a gyógyszerek, a géntechnológiával módosított szervezetek, a dohánytermékek, a
kozmetikai termékek, a játékok és a robbanóanyagok.

JOGALAP

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 114. és 169. cikke.

CÉLKITŰZÉSEK

Az Unióban az összes fogyasztó számára biztosítani kell – bárhol is éljenek, utazzanak
vagy vásároljanak az Unióban –, hogy a biztonságukat és gazdasági érdekeiket érintő
kockázatokkal és veszélyekkel szemben magas szintű védelmet élvezzenek, valamint
fokozni kell a fogyasztók azon képességét, hogy megvédjék saját érdekeiket.

EREDMÉNYEK

A. A fogyasztók egészségének és biztonságának védelme
1. A közegészségügy és a dohánytermékek terén végrehajtott uniós intézkedések
(2.2.4.)
2. Élelmiszerek (2.2.6.)
3. Gyógyszerkészítmények (2.2.5.)
4. Általános termékbiztonsági rendszer és piacfelügyelet
A 2001/95/EK irányelv előír egy általános termékbiztonsági rendszert, miszerint
a forgalomba hozott fogyasztási cikkeknek akkor is meg kell felelniük bizonyos
előírásoknak – a fogyasztók tájékoztatásának kötelezettsége, a biztonsági kockázatok
elhárítására irányuló intézkedések, a termékbiztonság ellenőrzése és a nyomon
követhetőség –, ha nem vonatkozik rájuk konkrét ágazati szabályozás. Ha egy
termék gyors fellépést igénylő, súlyos veszélyt jelent, az érintett tagállamnak
azonnal tájékoztatnia kell a Bizottságot a RAPEX-en keresztül, amely a
tagállamok és a Bizottság közötti gyors információcserére szolgáló rendszer.
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2021 júniusában a Bizottság az általános termékbiztonsági irányelv felülvizsgálata
céljából rendeletjavaslatot fogadott el az általános termékbiztonságról. A javasolt
rendelet biztosítani fogja az általános termékbiztonsági irányelvvel való folytonosságot
azáltal, hogy előírja, hogy a fogyasztási cikkeknek „biztonságosnak” kell lenniük,
bizonyos kötelezettségeket állapít meg a gazdasági szereplők, köztük az online
piacterek számára, és rendelkezéseket állapít meg az általános biztonsági
követelményt támogató szabványok kidolgozására vonatkozóan. Naprakésszé teszi
és korszerűsíti a nem élelmiszer jellegű fogyasztási cikkek biztonságára vonatkozó
általános keretet, és egyenlő versenyfeltételeket biztosít a vállalkozások számára.
5. A kozmetikai termékek, polgári felhasználású robbanóanyagok és játékok
biztonságossága
Az 1223/2009/EK rendelet olyan módon garantálja a kozmetikai termékek
biztonságosságát és a fogyasztók védelmét, hogy rendelkezéseket tartalmaz az
összetevők jegyzékéről és a tájékoztató címkézésről. A rendelet rendelkezéseinek
többsége 2013. július 11-én hatályba lépett. A polgári felhasználású robbanóanyagok
és hasonló termékek biztonsági követelményeit a polgári felhasználású
robbanóanyagokról szóló 2014/28/EU irányelv, valamint a pirotechnikai termékekről
szóló 2013/29/EU irányelv által átdolgozott 93/15/EGK, 2008/43/EK és 2004/57/EK
irányelv, valamint a 2004/388/EK határozat állapítja meg. A játékokra vonatkozó
biztonsági követelményeket a 2009/48/EK irányelv állapítja meg. Az Európai
Szabványügyi Bizottság (CEN) végzi a kapcsolódó szabványok felülvizsgálatát és
kidolgozását.
6. Megfizethető kommunikáció a vállalkozások és fogyasztók számára (2.1.8.)
B. A fogyasztók gazdasági érdekeinek védelme
1. Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások, az elektronikus
kereskedelem, valamint az elektronikus és határokon átnyúló fizetési műveletek
A 2000/31/EK irányelv (az elektronikus kereskedelemről szóló irányelv) az
EU-ban székhellyel rendelkező szolgáltatók online szolgáltatásokkal, online
elektronikus ügyletekkel, valamint más online tevékenységekkel, például
hírügynökségi szolgáltatásokkal, adatbázis- és pénzügyi szolgáltatásokkal, szakmai
szolgáltatásokkal, szórakoztató szolgáltatásokkal (online videotéka szolgáltatás),
direkt marketinggel és reklámszolgáltatásokkal, valamint internet-hozzáféréssel
kapcsolatos felelősségére vonatkozik. Ezt a küszöbön álló, a digitális szolgáltatásokról
szóló jogszabály fogja korszerűsíteni. A határokon átnyúló átutalásokról szóló
(EU) 2015/2366 irányelv és a határokon átnyúló fizetésekről szóló (EU) 2021/1230
rendelet biztosítja, hogy a határokon átnyúló, euróban történő fizetések díjai
megegyezzenek a valamely tagállamban e pénznemben teljesített fizetések díjaival.
2. TV határok nélkül
A 2010/13/EU irányelv biztosítja a műsorszóró szolgáltatások szabad mozgását,
miközben fenntart bizonyos közérdekű célkitűzéseket, mint például a kulturális
sokszínűség, a válaszadás joga, a fogyasztóvédelem és a kiskorúak védelme.
Rendelkezései például az alkoholtartalmú italok, dohánytermékek és gyógyszerek
reklámozására, a televíziós vásárlásra, illetve a pornográf tartalmú vagy szélsőséges

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/hu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32009R1223
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/hu/ALL/?uri=CELEX:32014L0028
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32013L0029
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31993L0015
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32008L0043
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32004L0057
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32004L0057
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32004D0388
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32009L0048
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/hu/FTU_2.1.8.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32000L0031
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32015L2366
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/hu/TXT/?uri=CELEX:32021R1230
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/hu/TXT/?uri=CELEX:32021R1230
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32010L0013


Az Európai Unió ismertetése - 2022 3
www.europarl.europa.eu/factsheets/hu

erőszakot ábrázoló programokra vonatkoznak. A társadalom számára kiemelkedő
jelentőségű eseményeket díjmentesen, kódolatlan formában kell sugározni, még akkor
is, ha a fizetős TV-csatornák kizárólagos jogokat vásároltak.
3. Távértékesítési szerződések és az üzlethelyiségen kívül kötött szerződések, az
áruk értékesítése és a jótállás, valamint a tisztességtelen szerződési feltételek
2014. június 13. után a fogyasztók jogairól szóló 2011/83/EU irányelv felváltotta
a 85/577/EGK tanácsi irányelvet és a 97/7/EK irányelvet. Módosította emellett a
tisztességtelen szerződési feltételekről szóló 93/13/EGK tanácsi irányelvet és a
fogyasztási cikkek adásvételének és a kapcsolódó jótállásnak egyes vonatkozásairól
szóló 1999/44/EK irányelvet. Az irányelv megerősítette a fogyasztói jogokat,
új szabályokat állapítva meg a fogyasztók számára nyújtandó tájékoztatásról,
szabályozva az elállási jogot, és harmonizálva a szerződésekkel foglalkozó
bizonyos előírásokat. A 2002/65/EK irányelv a fogyasztói pénzügyi szolgáltatások
távértékesítéssel történő forgalmazását szabályozza.
4. Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok, valamint összehasonlító és
megtévesztő reklámok
Az üzleti vállalkozások (fogyasztókkal szemben folytatott) tisztességtelen kereskedelmi
gyakorlatairól szóló 2005/29/EK irányelv tiltja a megtévesztő és agresszív
gyakorlatokat, a „rámenős gyakorlatokat” (mint például az erőszakos eladási
módszerek, a megtévesztő marketing és a tisztességtelen reklám), valamint az
olyan gyakorlatokat, amelyek az értékesítés eszközeként kényszerítést alkalmaznak.
Kritériumokat tartalmaz az agresszív kereskedelmi gyakorlatok (zaklatás, kényszerítés
és nem megengedett befolyásolás) meghatározására, valamint tartalmazza
a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok „feketelistáját”. A megtévesztő és
összehasonlító reklámról szóló 2006/114/EK irányelv tiltja a megtévesztő reklámokat.
Az irányelv azon feltételeket is megállapítja, amelyek esetén az összehasonlító
reklám megengedett. A 2012. november 27-i bizottsági közlemény (COM(2012) 0702)
javasolta a 2006/114/EK irányelv felülvizsgálatát a szöveg hiányosságainak pótlása
és a szakmai címjegyzékekkel foglalkozó társaságok megtévesztő tevékenysége
problémájának figyelembevétele érdekében. 2019 végén elfogadták az uniós
fogyasztóvédelmi szabályok hatékonyabb végrehajtásáról és korszerűsítéséről szóló
új (EU) 2019/2161 irányelvet. Ez az új irányelv módosította a fogyasztókkal kötött
szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló 93/13/EGK tanácsi
irányelvet, valamint a fogyasztók számára kínált termékek árának feltüntetésével
kapcsolatos fogyasztóvédelemről szóló 98/6/EK, a belső piacon az üzleti vállalkozások
fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól szóló
2005/29/EK és a fogyasztók jogairól szóló 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi
irányelvet. Ami a tisztességtelen gyakorlatokat illeti, a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi
Bizottság (IMCO) 2022 áprilisában nyilvános meghallgatást tartott az EU-n kívüli
vásárlások során a fogyasztói jogok védelméről, hogy feltérképezze azokat a
kihívásokat, amelyekkel a fogyasztók szembesülnek az EU-n kívülről történő vásárlás
során.
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5. A hibás termékekkel és az ár feltüntetésével kapcsolatos felelősség
Az 1999/34/EK irányelv megállapítja a hibás termék által előidézett károk esetében
a gyártót terhelő objektív felelősség elvét. A kártérítést igénylő megkárosított
fogyasztónak három éven belül kell bizonyítania a kárt, a termék hibáját és az
okozati összefüggést. Az egységárakról szóló 98/6/EK irányelv kötelezi a kereskedőket
az eladási árak és a mértékegységenkénti árak feltüntetésére annak érdekében,
hogy javítsák és egyszerűsítsék a piacon forgalomban levő termékek árának
és mennyiségének összehasonlítását. Az 1999/44/EK irányelv jótállást biztosít a
fogyasztók számára a termékek vonatkozásában azáltal, hogy a fogyasztási cikkeket
eladó kereskedőktől az Unióban megköveteli a cikk átadásakor már létező és a két
éven belül megnyilvánuló hibák orvoslását. Ezt az irányelvet 2011-ben aktualizálták,
majd az (EU) 2019/771 irányelv hatályon kívül helyezte és a helyébe lépett.
6. Fogyasztói hitel és lakáscélú jelzáloghitel
A 2008/48/EK irányelv biztosítja, hogy a hitelezők ugyanazt az általános európai
fogyasztói hiteltájékoztatót használják, azaz egy olyan formanyomtatványt, amely
minden kapcsolódó információt tartalmaz a szerződésről, ideértve a hitel költségét és
a hiteldíj százalékban kifejezett éves mértékét is. A fogyasztó a szerződéskötéstől
számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a hitelszerződéstől, emellett joga
van a hitel határidő előtti visszafizetéséhez is, a hitelező pedig méltányos és
objektíven indokolt ellentételezést kérhet. 2021 júniusában az Európai Bizottság
javaslatot tett a hatályos szabályok aktualizálására (COM(2021) 0347). A javaslat
kiterjeszti a fogyasztói hitelekről szóló jelenlegi irányelv hatályát az olyan termékek
szélesebb körére, amelyek kockázatot jelenthetnek a fogyasztók számára. Ösztönzi
továbbá a fogyasztók számára a reklámokban nyújtott tájékoztatás mennyiségének
csökkentését, és arra összpontosít, hogy hogyan és mikor nyújtják a fogyasztóknak
a szerződéskötést megelőző tájékoztatást. A javaslat emellett javítja a hitelképesség
értékelésére vonatkozó szabályokat, és arra kéri a tagállamokat, hogy mozdítsák
elő a pénzügyi oktatást, és biztosítsák, hogy megfelelő adósságtanácsadás álljon a
fogyasztók rendelkezésére.
A lakóingatlanokhoz kapcsolódó fogyasztói hitelmegállapodásokról szóló 2014/17/EU
irányelv közös keretet határoz meg a lakóingatlanokhoz kapcsolódó, jelzáloggal vagy
más módon biztosított fogyasztói hitelmegállapodásokra vonatkozóan. Célja, hogy a
fogyasztók javát szolgáló, hatékony és egységes jelzáloghitel-piacot hozzon létre, és
olyan feltételeket állapít meg, amelyek biztosítják a hitelezők és a hitelközvetítők magas
szintű professzionalizmusát[1].
7. Szervezett utazási formák és időben megosztott használati jog
A 2015/2302/EU irányelv védi a fogyasztók alapvető érdekeit csomagban értékesített
üdülések vagy a kombinált utazások egyéb formáinak foglalásakor, például amikor
honlapon keresztül történik a foglalás a repülőút plusz hotel vagy autókölcsönzés
szabadon választott kombinációjára. A szálláshelyek időben megosztott használati

[1]A témával kapcsolatos kutatások közé tartozik a következő: Wiewiórowska A. és mások: Contribution to Growth:
Legal Aspects of Protecting European Consumers (Hozzájárulás a növekedéshez: az európai fogyasztók védelmének
jogi szempontjai), a Gazdaságpolitikai, Tudománypolitikai és Életminőségi Tematikus Főosztály által a Belső Piaci és
Fogyasztóvédelmi Bizottság megbízásából készített kiadvány, Európai Parlament, Luxembourg, 2019.
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jogáról, a hosszú távra szóló üdülési termékekről, ezek viszontértékesítéséről és
cseréjéről szóló 2008/122/EK irányelv a szerződés elemeire vonatkozó eladói
tájékoztatási kötelezettséggel és azzal a joggal foglalkozik, hogy a fogyasztó 14 naptári
napon belül minden indokolás és költség nélkül visszaléphet.
8. Légi szállítás
A (módosított) 261/2004/EK és 2027/97/EK rendelet közös szabályokat határozott
meg a visszautasított beszállás, valamint a légi járatok törlése vagy hosszú késése
esetén az utasoknak nyújtandó kártérítést és segítséget, továbbá a légi fuvarozók
baleset esetén fennálló felelősségét illetően. A légi szállítási termékekkel kapcsolatos
számítógépes helyfoglalási rendszerekről szóló 80/2009/EK rendelet megállapította a
rendszerszolgáltatókra (minden légi fuvarozó számára egyenlő hozzáférés biztosítása)
és a légi fuvarozókra (azonos gondossággal, megfelelő időben kommunikálni minden
rendszerrel) vonatkozó kötelezettségeket. A 80/2009/EK rendelet közös kritériumokat
és eljárásokat vezetett be a Közösségen belül a légi fuvarozók által a légi
szolgáltatásokért felszámított légi viteldíjak és légi szállítási díjak megállapítására.
A 300/2008/EK rendelet közös szabályokat vezetett be a polgári légi közlekedés
biztonsági előírásainak terén, a 2001. szeptember 11-i terrortámadásokat követően.
9. Energiapiacok
Az uniós energiapiac jogszabályai harmadik, 2009-ben elfogadott csomagjának célja
a belső energiapiac működésének javítása és a strukturális problémák megoldása
volt. Öt fő területet érint, ideértve a kiskereskedelmi piac jobb átláthatóságát is
a fogyasztók javára. A 2012/27/EU irányelv képessé teszi az energiafogyasztókat
fogyasztásuk hatékonyabb kézben tartására azáltal, hogy egyedi fogyasztásmérők
révén biztosítja könnyű és térítésmentes hozzáférésüket a fogyasztási adatokhoz. Az
(EU) 2017/1369 rendelet célja annak biztosítása, hogy az egyes háztartási készülékek
energiafogyasztására és teljesítményére vonatkozó összetett információkat világos és
közérthető formában tüntessék fel, lehetővé téve a fogyasztók számára tájékozott
vásárlói döntés meghozatalát, hogy a leghatékonyabb eszközöket választhassák. Az
Unió belső energiapiacán belül minden uniós polgárnak joga van ahhoz, hogy az
otthona energiahálózathoz kapcsolódjon, és hogy szabadon választhasson a területén
működő gáz- vagy áramszolgáltatók közül.
10. Európai Fogyasztói Központok Hálózata (ECC-Hálózat vagy „Euroguichet”
központok) és az Európa Önökért portál
Az ECC-Hálózat tájékoztatást és segítséget nyújt a fogyasztók számára a határokon
átnyúló ügyletekkel kapcsolatban. Ez a hálózat más európai hálózatokkal is
együttműködik, nevezetesen a FIN-NET-tel (pénzügy), a SOLVIT-tel (belső piac) és
a polgári és kereskedelmi ügyekben illetékes Európai Igazságügyi Hálózattal. Az
Európa Önökért portál átfogó információkat nyújt a fogyasztóknak a szerződéses
jogokról, a távközlési és internetes szolgáltatásokról, a pénzügyi termékekről és
szolgáltatásokról, az esetleges tisztességtelen bánásmódról, az energiaellátásról és
a fogyasztói jogviták rendezéséről. További fejlesztéseket vezetett be az egységes
digitális kapu ((EU) 2018/1724 rendelet).
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C. A fogyasztók jogi érdekeinek védelme
1. Alternatív vitarendezési eljárások és online vitarendezés
Az alternatív vitarendezési eljárások olyan peren kívüli rendezési mechanizmusok,
amelyek főleg harmadik fél – pl. közvetítő, választott bíró vagy ombudsman –
bevonásával segítik elő a fogyasztók és kereskedők közötti konfliktusok megoldását.
A 98/257/EK ajánlás, a 20/2004/EK határozat és a 2000/C 155/01 tanácsi állásfoglalás
meghatározta az alternatív vitarendezési eljárásokban követendő elveket, amelyek
célja, hogy az egyéni fogyasztók számára olcsóbb és gyorsabb jogorvoslatot
biztosítsanak. A fogyasztói érdekek védelme érdekében a jogsértés megszüntetésére
irányuló eljárásokról szóló 2009/22/EK irányelv harmonizálta a meglévő uniós és
nemzeti jogszabályokat, és a fogyasztók közös érdekeinek védelme céljából bevezette
a „jogsértés megszüntetésére irányuló eljárásokat”, amelyeket az illetékes nemzeti
bíróságok szintjén lehet elindítani a más országok kereskedelmi szereplői által
elkövetett jogsértésekkel szemben. A fogyasztói jogviták alternatív rendezéséről szóló,
2013. május 21-i 2013/11/EU irányelv lehetővé teszi a fogyasztók számára, hogy
minőségi alternatív vitarendezési szervekhez forduljanak a vállalkozásokkal szembeni,
online vagy offline, belföldi vagy határokon átnyúló vásárlásokhoz kapcsolódó
bármilyen szerződéses jogvita esetén. A fogyasztói jogviták online rendezéséről
szóló 524/2013/EU rendelet lehetővé teszi az uniós fogyasztók és kereskedők
számára, hogy egy uniós szintű vitarendezési platformon keresztül rendezzék a
belföldi és a határokon átnyúló vásárlásokhoz kapcsolódó online jogvitáikat, amelyhez
2016 februárja óta az alternatív vitarendezési testületek is csatlakozhatnak.
2. A polgári és kereskedelmi ügyekben illetékes európai igazságügyi hálózat,
valamint a nemzeti hatóságok együttműködési kötelezettsége
A 2001/470/EK határozat egy európai igazságügyi hálózatot hozott létre a határokon
átnyúló jogvitákban érintett polgárok életének megkönnyítése érdekében azáltal, hogy
a polgári és kereskedelmi ügyekben tökéletesítette a tagállamok közötti igazságügyi
együttműködési mechanizmusokat, a polgárokat pedig gyakorlati információkkal látta
el annak érdekében, hogy elősegítse az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférésüket.
A 2006/2004/EK rendelet létrehozta az EU fogyasztóvédelmi jogának hatékony
érvényesítéséért felelős nemzeti hatóságok hálózatát, és 2005. december 29-i hatállyal
arra kötelezte őket, hogy működjenek együtt az uniós jog érvényesítésének biztosítása
érdekében, és megfelelő jogi eszközök – így például az Unión belüli jogsértések esetén
a jogsértés megszüntetésére irányuló eljárások – alkalmazásával vessenek véget
minden jogsértésnek.
3. A fogyasztók kollektív érdekeinek védelmére irányuló képviseleti eljárások
A 2009/22/EK irányelv harmonizálta a fogyasztók kollektív érdekeinek védelmét
célzó, jogsértés megszüntetésére irányuló eljárásokat. A 2014/104/EU irányelv
biztosította, hogy bárki, aki versenyjogi jogsértés miatt kárt szenvedett, hatékonyan
érvényesíthesse a teljes kártérítéshez való jogát. Az (EU) 2020/1828 irányelv
kiterjesztette a jogsértés megszüntetésére irányuló eljárások rendszerének hatályát
a fogyasztók kollektív érdekeinek védelmére vonatkozó különböző horizontális és
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ágazatspecifikus uniós eszközökre, és kompenzációs jogorvoslati eljárásokat állapított
meg.
D. A Covid19-járvány kitörését követően végrehajtott intézkedések
Mivel a világjárvány során egyre több szabálytalanság fordult elő az online
ajánlatokban, a tagállami fogyasztóvédelmi hatóságok a Bizottság támogatásával
közös álláspontot adtak ki a fogyasztóvédelmi együttműködésről, amelyben felkérték
az online platformokat, hogy hozzanak hatékony intézkedéseket az illegális
marketingkampányok eltávolítására. „A Covid19-cel kapcsolatos dezinformáció
kezelése – lássuk a valós tényeket” című közös közlemény szintén kiemelte, hogy a
fogyasztók védelme érdekében küzdeni kell a félretájékoztatás ellen.
A határellenőrzések és az utazási korlátozások visszaállítása által okozott zavarok
miatt a Bizottság 2020. március 18-án iránymutatásokat adott ki annak biztosítása
érdekében, hogy az uniós fogyasztók jogait Unió-szerte egységesen alkalmazzák.
Az EU a világ egyetlen olyan térsége, ahol a polgárokat teljes körű utasjogok
védik, függetlenül attól, hogy repülővel, vasúton, hajón, autóbusszal vagy távolsági
autóbusszal utaznak-e. A fuvarozóknak visszatérítést (a menetjegyek árának
visszatérítését) vagy átfoglalást kell kínálniuk azoknak az utasoknak, akiknek a járatát
törölték.

AZ EURÓPAI PARLAMENT SZEREPE

A Parlament aktívan részt vesz az uniós fogyasztóvédelmi jogszabályok
kidolgozásában és megerősítésében, miközben egyensúlyt teremt a piacok és a
fogyasztók érdekei között. A fogyasztóvédelmi intézkedéseket többek között a 2020–
2025 közötti időszakra szóló új fogyasztóügyi stratégia, valamint az Új megállapodás
a fogyasztói érdekekért, az európai zöld megállapodás és a körforgásos gazdaságra
vonatkozó cselekvési terv foglalja magában.
Az európai fogyasztók javát szolgálják az uniós belső piac különböző aspektusainak
megerősítését célzó intézkedések és eszközök is. Ezek közé tartozik a digitális
egységes piacra vonatkozó kezdeményezés részeként kidolgozott számos eszköz,
amelyek szigorúan fogyasztóorientált intézkedéseket és piactervezési intézkedéseket
ötvöznek. Ezek: a barangolási díjakról szóló rendeletek, a helyi közösségek
internetes összekapcsoltságának előmozdításáról szóló rendelet, az online
tartalmak hordozhatóságáról szóló rendelet, a határokon átnyúló csomagkézbesítési
szolgáltatásokról szóló rendelet, az általános adatvédelmi rendelet, a területi alapú
tartalomkorlátozásról szóló rendelet, az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex, a nem
személyes adatok szabad áramlásáról szóló rendelet, valamint a digitális egységes
piacon a szerzői jogról szóló irányelv[2].
A Parlament az egységes piacon a termékbiztonság kérdésének kezeléséről szóló,
2020. november 25-i állásfoglalásában kérte az általános termékbiztonsági irányelv
felülvizsgálatát. Sürgette a Bizottságot, hogy aktualizálja a piacfelügyeleti szabályokat

[2]A témával kapcsolatos kutatások közé tartozik a következő: Wiewiórowska A. és mások: Contribution to Growth:
Legal Aspects of Protecting European Consumers (Hozzájárulás a növekedéshez: az európai fogyasztók védelmének
jogi szempontjai), a Gazdaságpolitikai, Tudománypolitikai és Életminőségi Tematikus Főosztály által a Belső Piaci és
Fogyasztóvédelmi Bizottság megbízásából készített kiadvány, Európai Parlament, Luxembourg, 2019.
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és hozzon létre az offline vagy online forgalomba hozott harmonizált és nem
harmonizált termékekre vonatkozó összehangolt piacfelügyeleti szabályokat, valamint
tegye azokat a digitális kor kihívásainak megfelelővé, továbbá hogy igazítsa ki
a termékbiztonsági szabályokat az olyan kialakulóban lévő technológiák jelentette
kihívások kezelése érdekében, mint a mesterséges intelligencia, az összekapcsolt
termékek és a robotika.
A Parlament a digitális forradalom fényében számos vitát tartott a fogyasztóvédelemről.
Az IMCO bizottság kérésére a Gazdaságpolitikai, Tudománypolitikai és Életminőségi
Tematikus Főosztály 2020. február 18-án munkaértekezletet szervezett „A
digitális kornak megfelelő e-kereskedelmi szabályok” címmel, amelyet a digitális
szolgáltatásokról szóló jövőbeli jogszabályról szóló számos tanulmány[3] kísért. A
szakértők és az érdekelt felek hangsúlyozták, hogy a digitális szolgáltatásokról szóló
jogszabály révén határozott fogyasztóvédelmi intézkedéseket kell bevezetni az online
piacterek vonatkozásában.
A közelmúltban számos különböző kutatást végeztek a fogyasztóvédelem területén.
2020. október 27-én mutatták be a képviselőknek a Loot boxes in online games
and their effect on consumers, in particular young consumers (Loot boxok az
online játékokban és hatásaik a fogyasztókra, különösen a fiatal fogyasztókra) című
tanulmányt[4], melyet kérdések és válaszok követtek. A loot boxok (zsákmánydobozok)
a videojátékokban található elemek, amelyeket a játékosok általában a játékon
keresztül érnek el, vagy amelyekért opcionálisan valós pénzzel is fizethetnek. Mivel
véletlenszerű jutalmazási mechanizmusokat alkalmaznak, aggodalomra ad okot, hogy
a loot boxok a szerencsejátékok kapujaként működhetnek, és különösen károsak
lehetnek a fiatal fogyasztók számára.
A 2021 januárjában közzétett, Reimbursement and compensation in case of transport
cancellation or delay: rights and their enforcement (Visszatérítés és kártalanítás késés
vagy járattörlés esetén: jogok és érvényesítésük) című tájékoztató[5] (briefing) felvázolja
a járatok törlése esetén az uniós jog szerint érvényes fogyasztói jogokat, különös
tekintettel a Covid19-világjárványra, valamint gyakorlati útmutatást nyújt a fogyasztók
számára.
A célzott hirdetéseknek a hirdetőkre, a piacra jutásra és a fogyasztói döntésre gyakorolt
hatásáról szóló tanulmány[6] az online reklámpiac dinamikáját vizsgálta. A tanulmány
a fogyasztóvédelem tekintetében elemezte, hogy az olyan elemek, mint a személyre

[3]Maciejewski M., Blandin L.: Digital Services Act: Opportunities and Challenges for the Digital Single Market and
Consumer Protection (A digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály: Lehetőségek és kihívások a digitális egységes piac és
a fogyasztóvédelem számára), a Gazdaságpolitikai, Tudománypolitikai és Életminőségi Tematikus Főosztály által az IMCO
bizottság megbízásából készített kiadvány, Európai Parlament, Luxembourg, 2020.
[4]Cerulli-Harms, A. és mások: Loot boxes in online games and their effect on consumers, in particular young consumers (Loot
boxok az online játékokban és hatásaik a fogyasztókra, különösen a fiatal fogyasztókra), a Gazdaságpolitikai, Tudománypolitikai
és Életminőségi Tematikus Főosztály által a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság megbízásából készített kiadvány,
Európai Parlament, Luxembourg, 2020.
[5]Maciejewski, M. és mások: Reimbursement and compensation in case of transport cancellation or delay: rights and their
enforcement (Visszatérítés és kártalanítás késés vagy járattörlés esetén: jogok és érvényesítésük), a Gazdaságpolitikai,
Tudománypolitikai és Életminőségi Tematikus Főosztály által a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság megbízásából
készített kiadvány, Európai Parlament, Luxembourg, 2021.
[6]Fourberg, N. és mások: Online advertising: the impact of targeted advertising on advertisers, market access and
consumer choice (Online hirdetések: a célzott hirdetések hatása a hirdetőkre, a piacra jutásra és a fogyasztói döntésre), a
Gazdaságpolitikai, Tudománypolitikai és Életminőségi Tematikus Főosztály által az IMCO bizottság megbízásából készített
kiadvány, Európai Parlament, Luxembourg, 2021.
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szabott reklámok, a mikrotargetált reklámok és a viselkedésalapú hirdetések, továbbá
a viselkedés digitális úton történő befolyásolása milyen hatással lehetnek az árakra
és a fogyasztók döntéseire. A tanulmány megállapította, hogy a célzott megközelítési
technikák előnyösek lehetnek a fogyasztók számára azáltal, hogy a hirdetéseket a
fogyasztók érdeklődéséhez igazítják. A célzott hirdetések azonban számos aggályt is
felvetnek. Ezek közé tartozik a fogyasztói adatok felhasználásának átláthatatlansága, a
kiszolgáltatott fogyasztói csoportok megcélzása, valamint az olyan tervezési jellemzők,
amelyek arra irányulnak, hogy a fogyasztókat az érdekeikkel ellentétes döntések
meghozatalára vegyék rá (sötét minták). Ami különösen a sötét mintákat illeti, az IMCO
bizottság 2022 márciusában nyilvános meghallgatást tartott azzal a céllal, hogy feltárja,
milyen kockázatokkal jár ez a gyakorlat a fogyasztók számára.
Az IMCO bizottság 2021. október 28-án nyilvános meghallgatást tartott az egységes
piacon belül forgalmazott termékek eltérő minőségéről. A szakértők (pl. fogyasztói
szervezetek és vállalkozói szervezetek) rámutattak azokra a kihívásokra, amelyeket
az eltérő minőséggel kapcsolatos gyakorlatok teremtettek mind a fogyasztók, mind az
ipar számára, például az áruk differenciálásával kapcsolatos fogyasztói tájékoztatás
tekintetében. Megvitatták továbbá, hogy miként lehetne felhívni a fogyasztók figyelmét
a kérdésre.
Egy hónappal később, 2021. december 9-én az IMCO bizottság szavazott a
játékbiztonsági irányelv végrehajtásáról szóló jelentés tervezetéről annak biztosítása
érdekében, hogy csak biztonságos játékokat lehessen forgalomba hozni az Unió
piacán.
2022 februárjában tanulmányt[7] tettek közzé a véleményvezéreknek (influencereknek)
az egységes piacon belüli reklámozásra és fogyasztóvédelemre gyakorolt hatásáról.
A tanulmány megvizsgálja, hogy a véleményvezérek milyen mértékben felelősek a
félrevezető információk terjesztéséért és a nem biztonságos termékek promóciójáért. A
véleményvezérek általi marketing iparága, amely az elmúlt években jelentősen bővült,
gyakran alkalmaz félrevezető üzeneteket a kiszolgáltatott fogyasztók megszólítására.
A digitális szolgáltatásokról szóló jogszabályról és a digitális piacokról szóló
jogszabályról szóló közelmúltbeli ideiglenes politikai megállapodások az átláthatóság
növelésére és az online platformok kapuőreinek szabályozására összpontosítanak. Ez
két érzékeny téma a véleményvezérek tevékenységi területén.
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