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A MINDENÜTT JELEN LEVŐ DIGITÁLIS EGYSÉGES PIAC

A digitális egységes piac fellendíti a gazdaságot, csökkenti a környezeti hatást
és javítja az életminőséget az e-kereskedelem és az e-kormányzat révén. A
piaci és kormányzati szolgáltatások a fix platformokról a mobil platformok felé
fejlődnek, és e szolgáltatások egyre inkább a mindennapok részévé válnak. E
fejlemények olyan uniós szabályozási keretet tesznek szükségessé, amely elősegíti
a felhőalapú számítástechnika, a tartalmakhoz való határon átnyúló hozzáférés és
a határok nélküli mobil adatkapcsolatok fejlődését, egyúttal garantálja a magánélet
és a személyes adatok védelmét, valamint a kiberbiztonságot. Az európai digitális
egységes piac alapvető szerepet játszott az uniós gazdaság működésében és az
uniós polgárok támogatásában a Covid19-válság idején. A digitális szolgáltatásokról
szóló jogszabály és a digitális piacokról szóló jogszabály két olyan javaslat, amelyek
az elkövetkező években forradalmasítani fogják a digitális egységes piacot.

JOGALAP

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 4. cikke (2) bekezdésének
a) pontja, valamint 26., 27., 114. és 115. cikke.

CÉLKITŰZÉSEK

A digitális egységes piac lényege az interneten folytatott ügyletek előtt álló nemzeti
akadályok lebontása. Az elképzelés a közös piac koncepciójára épít, melynek célja,
hogy felszámolja a tagállamok közötti kereskedelmi akadályokat, ezzel növelve
a gazdasági jólétet és hozzájárulva az „Európa népei közötti egyre szorosabb
egységhez”, és amelyből kifejlődött a belső piac koncepciója, amely „egy olyan, belső
határok nélküli térség, amelyben biztosított az áruk, a személyek, a szolgáltatások és
a tőke szabad mozgása”. A lisszaboni stratégiát[1] követve az Európa 2020 stratégia a
hét kiemelt kezdeményezés egyikeként bevezette az európai digitális menetrendet[2],
felismerve az információs és kommunikációs technológiák (ikt-k) alkalmazásának
kulcsfontosságú szerepét abban, hogy az Unió sikeresen elérje a 2020-ra kitűzött
céljait (2.4.3.). A digitális egységes piacra vonatkozó stratégia (COM(2015) 0192) és

[1]A lisszaboni stratégia célja az volt, hogy az Unió „a világ legversenyképesebb és legdinamikusabb tudásalapú gazdaságává
váljon, amely képes a fenntartható gazdasági fejlődésre, valamint több és jobb munkahellyel és nagyobb társadalmi kohézióval
rendelkezik”.
[2]Lásd: „Európa digitális jövőjének megtervezése”
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a Bizottság elnöke által Európa számára készített, 2019–2024-ig szóló program[3] a
Bizottság prioritásaként határozta meg a digitális egységes piacot.
A tranzakciós költségek csökkenése, a fogyasztás dematerializálása és a környezeti
lábnyom mérséklése folytán a digitális belső piac lehetőséget nyújt az információkhoz
való hozzáférés javítására, a hatékonyság növelésére, valamint a jobb üzleti és
igazgatási modellek bevezetésére[4]. Az e-kereskedelem terjedése – a határokon
átnyúló kereskedelem növekedése és a kínálat könnyebb összehasonlíthatósága
révén – kézzelfogható előnyöket kínál a fogyasztók számára, így például gyorsan
fejlődő új termékeket, alacsonyabb árakat, valamint az áruk és a szolgáltatások
nagyobb választékát és minőségi javulását. Ezen túlmenően az e-kormányzás
bővülése elősegíti az online szabálykövetést és a munka- és üzleti lehetőségekhez
való hozzáférést mind a lakosság, mind pedig a vállalkozások számára.

EREDMÉNYEK

Tekintettel arra, hogy a belső piacban rejlő potenciál továbbra sincs teljesen kiaknázva,
a Parlament, a Tanács és a Bizottság új erőfeszítéseket tesz annak megújítására és
arra, hogy a lakosságot, a fogyasztókat, valamint a kis- és középvállalkozásokat (kkv-
k) helyezze az egységes piacra vonatkozó szakpolitika középpontjába[5]. A digitális
egységes piac központi szerepet játszik ezekben az erőfeszítésekben.
Az „Európa 2020: Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája”
című közleményében (COM(2010) 2020) a Bizottság hét kiemelt kezdeményezést
fogalmazott meg, köztük a digitális menetrendet, melyek célja, hogy „olyan
intelligens, fenntartható és inkluzív gazdasággá tegyük az EU-t, amelyben magas a
foglalkoztatottság és a termelékenység, és erős a társadalmi kohézió”.
E bizottsági közlemények, valamint a Parlament „Az egységes piac létrehozásáról
a fogyasztók és az állampolgárok számára” című 2010. május 20-i állásfoglalása
előkészítették a terepet „Az egységes piaci intézkedéscsomag felé” című bizottsági
közlemény (COM(2010) 0608) számára, melyben a Bizottság az Unió gazdaságának
fellendítését és a munkahelyteremtést célzó számos intézkedést terjesztett elő.
2012 októberében a Bizottság egy második javaslatcsomaggal- állt elő, ez volt a
második egységes piaci intézkedéscsomag (COM(2012) 0573), amely a növekedés,
a foglalkoztatás és a bizalom mozgatórugójaként meghatározott alábbi négy fő
területhez kapcsolható 12 kulcsintézkedésből áll: integrált hálózatok, a polgárok és a
vállalkozások tagállamok közötti mobilitása, a digitális gazdaság, valamint a kohézió
és a fogyasztói előnyök erősítésére irányuló fellépések.
A Bizottság 2015. május 6-án elfogadta a digitális egységes piacra vonatkozó
stratégiát, amely három pillérből áll: (1) a fogyasztók és vállalatok könnyebb

[3]Lásd: „Ambiciózusabb Unió. Programom Európa számára: Politikai iránymutatás a hivatalba lépő következő Európai
Bizottság számára (2019–2024)”
[4]Lásd: Maciejewski, M. és mások: Streaming és online hozzáférés a tartalmakhoz és szolgáltatásokhoz, a Gazdaságpolitikai,
Tudománypolitikai és Életminőségi Tematikus Főosztály által a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság megbízásából
készített kiadvány, Európai Parlament, Luxembourg, 2014.
[5]A belső piac működésének javítására és a fogyasztóvédelem biztosítására irányuló korábbi erőfeszítések többek között a
következők: a 95/46/EK adatvédelmi irányelv, az elektronikus kereskedelemről szóló 2000/31/EK irányelv, a távközlési csomag,
beleértve az elektronikus hírközlési adatvédelemről szóló 2002/58/EK irányelvet, a fizetési szolgáltatásokról szóló 2007/64/EK
irányelv, a fogyasztók jogairól szóló 2011/83/EU irányelv, valamint a barangolásról szóló 531/2012/EU rendelet.
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hozzáférése a digitális termékekhez és szolgáltatásokhoz Unió-szerte; (2) megfelelő
és egyenlő feltételek kialakítása a digitális hálózatok és innovatív szolgáltatások
fellendüléséhez; valamint (3) a digitális gazdaság növekedési lehetőségeinek
maximalizálása. A stratégia közzététele óta a Bizottság számos jogalkotási
javaslatot terjesztett elő, amelyek célja a digitális egységes piac megteremtése.
Az új jogalkotási javaslatok célja olyan kérdések rendezése, mint az indokolatlan
területi alapú tartalomkorlátozás (COM(2016) 0289), a határokon átnyúló
csomagkézbesítés (COM(2016) 0285), az online tartalomszolgáltatások határokon
átnyúló hordozhatósága (COM(2015) 0627), a fogyasztóvédelmi együttműködésről
szóló rendelet felülvizsgálata (COM(2016) 0283), az audiovizuális médiaszolgáltatások
(COM(2016) 0287), az áruk internetes és egyéb távértékesítésére irányuló
szerződések (COM(2015) 0635) és a digitálistartalom-szolgáltatásra irányuló
szerződések (COM(2015) 0634). A Bizottság a jövőbeli – például az online
platformokkal kapcsolatos – szakpolitikai megközelítések magyarázatát tartalmazó
közleményeket is kiadott (COM(2016) 0288).
2018-ban a Bizottság bemutatta a mesterséges intelligenciára vonatkozó európai
stratégiát (COM(2018) 0237), és összehangolt tervet fogadott el a tagállamokkal[6].
A mesterséges intelligenciával foglalkozó magas szintű szakértői csoport
2019 áprilisában ismertette az „Etikai iránymutatások a megbízható mesterséges
intelligencia érdekében” című dokumentumot, míg 2020 februárjában a Bizottság
előterjesztette a „Mesterséges intelligencia – A kiválóság és a bizalom európai
megközelítése” című fehér könyvét (COM(2020) 0065), valamint az Európa
digitális jövőjének alakításáról (COM(2020) 0067) és az európai adatstratégiáról
(COM(2020) 0066) szóló közleményeit.
A Bizottság 2020. április 8-án ajánlást adott ki a Covid19-válság leküzdéséhez és az
abból való kilábaláshoz szükséges technológia és adatok használatára szolgáló közös
uniós eszköztárról.
2020 májusában a Bizottság „Európa nagy pillanata: Helyreállítás és felkészülés –
a jövő generációért” (COM(2020) 0456) című közleményében bejelentette, hogy
a digitális egységes piac az EU Covid19 okozta válságból való kilábalásának
alapvető pillére lesz. Ez a következőkre fog összpontosítani: (1) az összekapcsoltság
javítására irányuló beruházások; (2) határozottabb ipari és technológiai jelenlét
az ellátási lánc stratégiai pontjain (pl. mesterséges intelligencia, kiberbiztonság,
5G, felhőinfrastruktúra); (3) valós adatgazdaság és európai adatterek; valamint
(4) tisztességesebb és egyszerűbb üzleti környezet.

AZ EURÓPAI PARLAMENT SZEREPE

A Parlament vezető szerepet játszott a belső piac megújításában, és maradéktalanul
támogatja a digitális egységes piacot, meghatározva annak ütemtervét is.
A „Versenyképes egységes digitális piac - az e-kormányzat mint élenjáró
kezdeményezés” című, 2012. április 20-i állásfoglalása rámutatott arra, hogy világos
és koherens jogi keretre van szükség az elektronikus azonosítás, hitelesítés és aláírás

[6]Az Európai Bizottság 2018. december 7-i, „A tagállamok és a Bizottság együttműködése az Európában készült mesterséges
intelligencia fellendítése érdekében” című sajtóközleménye.
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kölcsönös elismerése tekintetében, ami fontos a határokon átnyúló adminisztratív
szolgáltatások unióbeli működésének biztosításához. A Parlament 2012. december 11-
én két nem jogalkotási állásfoglalást fogadott el a belső piaccal kapcsolatban, az
egyiket a digitális egységes piac kiteljesítéséről, a másikat pedig a digitális szabadság
stratégiájáról az EU külpolitikájában. A Parlament 2013. július 4-én állásfoglalást
fogadott el a digitális egységes piac kiteljesítéséről, amely a digitális egységes
piacban rejlő lehetőségek maradéktalan kiaknázására, a készséghiány kezelésére, a
biztonság, a bizalom és a fogyasztói bizalom fokozására, a digitális tartalmak vonzó
és törvényes kínálatának megteremtésére, a mobilitási szolgáltatások kiépítésére és a
nemzetközi dimenzióra helyezte a hangsúlyt.
A digitális egységes piaci stratégiára reagálva a Parlament 2016. január 19-
én állásfoglalást fogadott el „A digitális egységes piaci intézkedéscsomag felé”
címmel, amelyben felszólította a Bizottságot, hogy szüntesse meg az indokolatlan
területi alapú tartalomkorlátozás gyakorlatát, javítsa az uniós fogyasztók árukhoz
és szolgáltatásokhoz való hozzáférését, és biztosítson egyenértékű és időtálló
fogyasztóvédelmet (függetlenül attól, hogy a digitális tartalmat online vagy offline
vásárolják-e meg). Felszólított továbbá a határokon átnyúló csomagkézbesítés
innovatív megoldásainak azonosítására a szolgáltatások javítása és a költségek
csökkentése, a kkv-k, az induló és a növekvő innovatív vállalkozások előtt
álló akadályok felszámolása, valamint az új IKT-technológiák – például a nagy
adathalmazok, a felhőalapú számítástechnika, a dolgok internete és a 3D nyomtatás –
által kínált lehetőségek kiaknázása érdekében. A Parlament úgy érvelt, hogy az
internetes platformok (pl. keresőprogramok és alkalmazás-áruházak) tekintetében
olyan innovációbarát politikát kell folytatni, amely elősegíti a piacra jutást és előmozdítja
az innovációt, és szorgalmazta az elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv
felülvizsgálatát annak érdekében, hogy rendelkezései összhangban álljanak az új
uniós adatvédelmi szabályokkal.
A Parlament intenzív jogalkotási tevékenység révén járul hozzá a digitális egységes
piac megvalósulásához. A jogszabály a következőkre terjed ki: hálózatsemlegességi
garanciák bevezetése; a barangolási díjak 2017. június 15-i megszüntetése
((EU) 2015/2120 rendelet); az indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozás tilalma
((EU) 2018/302 rendelet); egységes digitális ügyfélkapu bevezetése ((EU) 2018/1724
rendelet); a nagy sebességű elektronikus hírközlő hálózatok kiépítési költségeinek
csökkentésére irányuló intézkedésekről szóló irányelv elfogadása (2014/61/EU
irányelv); a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus
azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról szóló rendelet (910/2014/EU rendelet);
az európai kiberbiztonsági szabályokról szóló irányelv ((EU) 2016/1148 irányelv);
a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló
szerződésekről szóló irányelv ((EU) 2019/770 irányelv), valamint a digitális egységes
piacon a szerzői és szomszédos jogokról szóló irányelv ((EU) 2019/790 irányelv).
A digitális egységes piaccal foglalkozó munkacsoport előkészítő munkája lefekteti
a Parlament digitális területen elért eredményeinek alapjait kutatásokra[7] és

[7]Migliaccio, A. és mások, Digitális egységes piac: Az e-kereskedelem fellendítése és a fogyasztók megkülönböztetése elleni
küzdelem az EU-ban – az IMCO digitális egységes piaccal foglalkozó munkacsoportjának 8. ülése, a Gazdaságpolitikai,
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tudományos bizonyítékokra támaszkodva. A Parlament számára végzett kutatások a
digitális egységes piacban[8] rejlő jelentős lehetőségekről számolnak be a költségek
csökkentése és az akadályok felszámolása[9] tekintetében az Európai Unióban a
fogyasztók és a vállalkozások javára, ezáltal környezetbarátabbá[10] és szociálisan
érzékenyebbé[11] téve az Unió gazdaságát. Az Európai Unióban e lehetőségek jelentős
része az elektronikus kormányzat és a kapcsolódó szolgáltatások[12] – például az
elektronikus egészségügy – fejlesztése révén valósítható meg.
Az adatvédelmi csomagot illetően az (EU) 2016/679 rendelet és az (EU) 2016/680
irányelv könnyebb hozzáférést biztosít az érintetteknek saját adataikhoz és az azok
feldolgozási módjával kapcsolatos információkhoz, továbbá szavatolja az adatok
hordozhatóságához és „a személyes adatok tárolásának megszüntetéséhez való
[egyértelműbben megfogalmazott] jogot”, valamint a személyes adatok feltörése
tényének megismeréséhez való jogot. A rendelet 2018. május 25-én lépett
hatályba. A tagállamoknak az irányelvet 2018. május 6-ig kellett átültetniük
nemzeti jogszabályaikba. 2019. június 20-án a Parlament és a Tanács elfogadta
az online közvetítő szolgáltatások üzleti felhasználói tekintetében alkalmazandó
tisztességes és átlátható feltételek előmozdításáról szóló (EU) 2019/1150 rendeletet.
2019. december 18-án a Parlament „az egészségügy és a gondozás digitális
átalakításának a digitális egységes piacon való lehetővé tételéről; a polgárok
szerepének erősítéséről és egy egészségesebb társadalom megteremtéséről” szóló
állásfoglalást fogadott el.
A Parlament jogalkotási eredményei a digitális egységes piac terén évente 177 milliárd
euróval járulnak hozzá a gazdasági növekedéshez az EU-ban. Egy 2019-ben közzétett
tanulmány[13] szerint az uniós jogalkotás nyomán olyan területeken született a
legtöbb eredmény, mint az európai elektronikus kommunikáció és szolgáltatások
(86,1 milliárd euró), az adatáramlások és a mesterséges intelligencia (51,6 milliárd
euró), az egységes digitális ügyfélkapu (20 milliárd euró), valamint a területi
alapú tartalomkorlátozásról szóló rendelet és az online platformokra vonatkozó
rendelkezések (14 milliárd euró). A Covid19-világjárvány és annak következményei

Tudománypolitikai és Életminőségi Tematikus Főosztály által az IMCO bizottság megbízásából készített kiadvány, Európai
Parlament, Luxembourg, 2016.
[8]Maciejewski, M. és mások: Streaming és online hozzáférés a tartalmakhoz és szolgáltatásokhoz, a Gazdaságpolitikai,
Tudománypolitikai és Életminőségi Tematikus Főosztály által a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság megbízásából
készített kiadvány, Európai Parlament, Luxembourg, 2014.
[9]Godel, M. I. és mások, Reducing Costs and Barriers for Businesses in the Single Market (A költségek és akadályok
csökkentése a vállalkozások számára az egységes piacon), a Gazdaságpolitikai, Tudománypolitikai és Életminőségi Tematikus
Főosztály által a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság megbízásából készített kiadvány, Európai Parlament, Luxembourg,
2016.
[10]Keirsbilck, B. és mások, A fenntartható fogyasztás és a fogyasztóvédelmi jogszabályok – Hogyan segíthető elő a
fenntartható fogyasztás és a termékek hosszabb élettartama fogyasztóvédelmi jogszabályok révén?, a Gazdaságpolitikai,
Tudománypolitikai és Életminőségi Tematikus Főosztály által a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság megbízásából
készített kiadvány, Európai Parlament, Luxembourg, 2020.
[11]Liger, Q. és mások, Social Economy (Szociális gazdaság), a Gazdaságpolitikai, Tudománypolitikai és Életminőségi
Tematikus Főosztály által a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság megbízásából készített kiadvány, Európai Parlament,
Luxembourg, 2016.
[12]Van Veenstra, A. F. és mások Ubiquitous Developments of the Digital Single Market (A digitális egységes piac mindent
átható fejlődése), a Gazdaságpolitikai, Tudománypolitikai és Életminőségi Tematikus Főosztály által a Belső Piaci és
Fogyasztóvédelmi Bizottság megbízásából készített kiadvány, Európai Parlament, Luxembourg, 2013.
[13]Marcus, J. S. és mások, Contribution to growth: The European Digital Single Market – Delivering economic benefits for
citizens and businesses (Hozzájárulás a növekedéshez: Az európai digitális egységes piac. Gazdasági előnyök a polgárok és
az üzleti vállalkozások számára), 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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elleni összehangolt uniós fellépésről szóló, 2020. április 17-i állásfoglalásában a
Parlament jelezte, hogy a digitális átalakulás a Covid19-világjárvány utáni helyreállítási
és újjáépítési csomag központi eleme lesz majd, a gazdaság beindítása érdekében.
A mesterséges intelligenciáról szóló, 2021 áprilisában közzétett bizottsági javaslatot
(COM(2021) 0206) megelőzően a Parlament létrehozta a digitális korban
a mesterséges intelligenciával foglalkozó különbizottságot, hogy elemezze a
mesterséges intelligenciának az uniós gazdaságra gyakorolt hatását. 2020. október 20-
án a különbizottság három állásfoglalást fogadott el, amelyek felvázolják, hogy az
EU miként tudja a legjobban szabályozni a mesterséges intelligenciát a szellemi
tulajdon, az etikai normák és a polgári jogi felelősség megőrzése mellett. A Parlament
mesterséges intelligenciával kapcsolatos tevékenységét tudományos kutatás[14] is
segíti.
A Parlament Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottsága (IMCO) és Állampolgári
Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottsága (LIBE) 2022. április 21-én közös nyilvános
meghallgatást tartott a mesterséges intelligenciáról szóló jogszabályra irányuló
javaslatról, amelynek célja a bizottsági javaslattal kapcsolatos főbb kérdések kezelése
volt. E célból már közzétettek egy jelentéstervezetet, és módosításokat terjesztettek
elő: az IMCO/LIBE bizottság zárószavazása 2022 októberében várható, a plenáris
szavazásra pedig a tervek szerint az első novemberi strasbourgi ülésen kerül majd sor.
A digitális egységes piac zökkenőmentes működéséhez elengedhetetlen a
tagállamokban jogszabályokkal és rendeletekkel kapcsolatos információkhoz való
hozzáférés. A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság kérésére az Életminőségi
Tematikus Főosztály tanulmányt[15] tett közzé „A tagállamokban az egységes
piaci szabályok előtt álló jogi akadályok” címmel 2020 novemberében. A
tanulmány megállapította, hogy a digitális egységes piacban rejlő lehetőségek
kiaknázásának számos akadálya nem a digitális szolgáltatások egyedi problémája.
A digitális egységes piaci stratégia részeként elfogadott több tucat jogalkotási
intézkedés azonban a határokon átnyúló online értékesítés akadályainak kezelésére
irányult. A tagállami jogszabályokra és rendelkezésekre vonatkozó megbízható
információk hiánya szintén problémát jelent, de az egységes digitális kapu
((EU) 2018/1724 rendelet) segíteni fog ennek orvoslásában, amint 2023 végére teljes
mértékben elérhetővé válik. Ezen túlmenően az IMCO bizottság számára készített,
2020 októberében közzétett tanulmány[16] az egyablakos ügyintézési pontokat és
egyéb információs szolgáltatásokat vizsgált meg. Megállapította, hogy az egységes
digitális kapuról szóló, küszöbön álló rendelet rendelkezéseivel párhuzamosan javítani
kell a nyomon követést és a végrehajtást.

[14]Maciejewski, M. és mások: Mesterséges intelligencia: A belső piac és a fogyasztóvédelem lehetőségei és kihívásai, a
Gazdaságpolitikai, Tudománypolitikai és Életminőségi Tematikus Főosztály által az IMCO bizottság megbízásából készített
tanulmányok gyűjteménye, Európai Parlament, Luxembourg, 2020.
[15]Dahlberg és mások: Legal obstacles in Member States to Single Market rules (Az egységes piaci szabályok jogi akadályai
a tagállamokban), a Gazdaságpolitikai, Tudománypolitikai és Életminőségi Tematikus Főosztály által a Belső Piaci és
Fogyasztóvédelmi Bizottság megbízásából készített kiadvány, Európai Parlament, Luxembourg, 2020.
[16]Salsas-Forn, P. és mások: The role of Single Contacts and other information services in the Single Market (Az egyablakos
ügyintézési pontok és más információs szolgáltatások szerepe az egységes piacon), a Gazdaságpolitikai, Tudománypolitikai és
Életminőségi Tematikus Főosztály által az IMCO bizottság megbízásából készített kiadvány, Európai Parlament, Luxembourg,
2020.
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A digitális egységes piac sikeres létrehozásának további felgyorsítása érdekében
2020. október 20-án a Parlament saját kezdeményezésű jelentést fogadott el a digitális
szolgáltatásokról szóló jogszabálycsomagról, amelyben azt ajánlotta, hogy a javasolt
csomag erősítse a belső piacot a fogyasztóvédelem garantálása mellett, biztosítsa
az offline és online tevékenységekkel való egyenlő bánásmódot, biztosítsa az
átláthatóságot, tartsa tiszteletben az alapvető jogokat és szabadságokat, és terjedjen ki
az olyan nem uniós országokban székhellyel rendelkező jogalanyok tevékenységeire
is, amelyek tevékenysége uniós fogyasztókhoz kapcsolódik. Az állásfoglalás alapjául
egy munkaértekezlet[17], valamint az IMCO bizottság által megrendelt tanulmányok által
nyújtott tudományos kutatások szolgáltak.
A Bizottság 2020. december 15-én benyújtotta a Parlamentnek és a Tanácsnak
a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály intézkedéscsomagjára vonatkozó
javaslatait. A csomag két jogalkotási kezdeményezésből áll: a digitális szolgáltatásokról
szóló jogszabályból és a digitális piacokról szóló jogszabályból. Fő céljai egy
biztonságosabb digitális tér létrehozása, amelyben védik a digitális szolgáltatások
felhasználóinak alapvető jogait, valamint egyenlő versenyfeltételek megteremtése az
innováció, a növekedés és a versenyképesség előmozdítása érdekében az európai
egységes piacon és globális szinten egyaránt. Az IMCO bizottság 2022. május 16-án
szavazott a digitális piacokról szóló jogszabályról, és elfogadta az ideiglenes politikai
megállapodást. 2022. június 16-án az IMCO jóváhagyta a digitális szolgáltatásokról
szóló jogszabályra vonatkozó ideiglenes politikai megállapodást. Mindkét jogi aktus
plenáris ülésen tartandó zárószavazására 2022 júliusában került sor. Az uniós
társjogalkotók általi hivatalos elfogadásukat követően a rendeleteket kihirdetik az
Európai Unió Hivatalos Lapjában, és kihirdetésük után 20 nappal lépnek hatályba, a
szabályok pedig 15 hónappal később lépnek hatályba.
A digitális szolgáltatásokról szóló jogszabályra és a digitális piacokról szóló
jogszabályra vonatkozó javaslatok szempontjából fontos volt egy olyan tanulmány[18],
amely kifejezetten a célzott reklámoknak a fogyasztókra és a reklámpiacra
gyakorolt hatását vizsgálta. További tudományos és piaci ismereteket gyűjtöttek
egy munkaértekezlet[19] keretében, amely a javaslatok jelenlegi formájának
következményeit és hiányosságait vizsgálta, valamint a Facebooknál visszaélést
bejelentő Frances Haugen részvételével tartott meghallgatás révén (aki rávilágított
a technológiai nagyvállalatok egyes visszaéléseire). Az, hogy mind a digitális
szolgáltatásokról szóló jogszabályra, mint a digitális piacokról szóló jogszabályra
vonatkozó javaslat átvette az IMCO 2020. októberi saját kezdeményezésű
jelentésének nagy részét, azt mutatta, hogy a Parlament – annak ellenére, hogy nem

[17]Blandin, L.: E-commerce rules, fit for the digital age (A digitális kornak megfelelő e-kereskedelmi szabályok), a
Gazdaságpolitikai, Tudománypolitikai és Életminőségi Tematikus Főosztály által a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság
megbízásából készített kiadvány, Európai Parlament, Luxembourg, 2020.
[18]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 fogyasztók választási lehetőségeire”),
a Gazdaságpolitikai, Tudománypolitikai és Életminőségi Tematikus Főosztály által az IMCO bizottság megbízásából készített
kiadvány, Európai Parlament, Luxembourg, 2021.
[19]Wiewiorra, L. és Godlovitch, I.: The Digital Services Act and the Digital Markets Act – a forward-looking and consumer-
centred perspective (A digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály és a digitális piacokról szóló jogszabály – előretekintő és
fogyasztóközpontú perspektíva), a Gazdaságpolitikai, Tudománypolitikai és Életminőségi Tematikus Főosztály által a Belső
Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság megbízásából készített kiadvány, Európai Parlament, Luxembourg, 2021.
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rendelkezik közvetlen kezdeményezési joggal – hozzájárulhat a jogalkotási menetrend
meghatározásához.
A véleményvezérek (influencerek) által az egységes piacon a reklámozásra és
fogyasztóvédelemre gyakorolt hatásról szóló, 2022 februárjában kiadott tanulmány[20]

azt vizsgálja, hogy a véleményvezérek milyen mértékben felelősek a félrevezető
információk terjesztéséért és a nem biztonságos termékek reklámozásáért. A
tanulmány megállapításai valószínűleg hatással lesznek majd a jogalkotási ciklus
második felében a kérdéssel kapcsolatos jogalkotásra. A véleményvezérek általi
marketing iparága, amely az elmúlt években jelentősen bővült, gyakran alkalmaz
félrevezető üzeneteket a kiszolgáltatott fogyasztók megszólítására. A digitális
szolgáltatásokról szóló jogszabály és a digitális piacokról szóló jogszabály a
maga részéről az átláthatóság növelésére és az online platformok kapuőreinek
szabályozására fog összpontosítani – ez két érzékeny terület a véleményvezérek
tevékenységi területén.

Christina Ratcliff / Barbara Martinello / Vasileios Litos
07/2022

[20]Michaelsen, F., Collini, L. és mások: The impact of influencers on advertising and consumer protection in the Single
Market (A véleményvezérek hatása a reklámozásra és a fogyasztóvédelemre az egységes piacon), a Gazdaságpolitikai,
Tudománypolitikai és Életminőségi Tematikus Főosztály által a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság megbízásából
készített kiadvány, Európai Parlament, Luxembourg, 2022.
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