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BEVEZETÉS

A Bizottság 2010-ben nyilvános konzultációt indított az elektronikus kereskedelem belső 
piaci jövőjéről és az elektronikus kereskedelemről szóló irányelv (2000/31/EK) 
végrehajtásáról. A Bizottság 2011 második felében fogja kiadni – a konzultáció eredményei 
alapján – az elektronikus kereskedelemről szóló közleményét, amely az elektronikus 
kereskedelemről szóló irányelv hatásaival is foglalkozni fog. 

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság 2011 márciusában elindította az elektronikus 
kereskedelemmel foglalkozó munkacsoportot saját jelentése nyomán, amely az e-
kereskedelmi belső piac kialakításáról szóló, 2010 szeptemberében elfogadott EP-
állásfoglalás alapját képezte. 

A munkacsoport ülései során elemezte az e-kereskedelem jelenlegi európai helyzetét és 
azokat az akadályokat, amelyekkel még mindig meg kell küzdenie – a lehetséges megoldásokkal 
és az európai megbízhatósági jel bevezetéséhez szükséges intézkedésekkel együtt, amely utóbbi 
kezdeményezést az Európai Parlament már jóváhagyta.

Az elektronikus kereskedelem fontos eszköz  a határokon átnyúló kereskedelem 
előmozdításában, az európai népesség változatosabb termékskálához való hozzáférésének 
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javításában és az online, illetve offline térben a nagyobb árverseny kiváltásában. Azonban 10 
évvel a „belső piacon az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások, különösen az 
elektronikus kereskedelem, egyes jogi vonatkozásairól szóló irányelv” – az ún. e-
kereskedelmi irányelv – elfogadása után az elektronikus kereskedelem teljes európai 
kiskereskedelmi volumenen belüli részesedése még mindig 2 % alatti. 

Az elektronikus kereskedelemről szóló irányelv

Az elektronikus kereskedelemről szóló, manapság még mindig igen aktuális irányelv célja az 
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások nyújtói letelepedése és az online 
szolgáltatások belső piaci, határokon átnyúló nyújtása előtt tornyosuló akadályok 
felszámolása, ezért az irányelv egyaránt szolgálja a vállalkozásokat és a polgárokat. Az 
irányelv technológiasemleges és igen széles területet ölel fel: nem csak a legszigorúbb 
értelemben vett (vállalkozások közötti, illetve vállalkozások és fogyasztók közötti) 
elektronikus kereskedelmet (az online gyógyszertárakat is beleértve), hanem az online 
újságokat, az online pénzügyi szolgáltatásokat, a szabályozott szakmák szolgáltatásait stb. is. 
Nem tartozik azonban ebbe a körbe az online szerencsejáték. 

A legnagyobb mértékű harmonizációt célul tűző irányelvnek öt kulcsfontosságú rendelkezése 
van: 

 A belső piaci záradék (a 3. cikk), amely megteremti – noha eltérésekkel – a határokon 
átnyúló online szolgáltatások fejlődéséhez elengedhetetlen jogbiztonságot. Ez a záradék 
másként „származási ország elveként” ismert. Minden tagállam biztosítja, hogy a területén 
letelepedett szolgáltatók által nyújtott, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások 
megfeleljenek azoknak az adott tagállamban alkalmazandó nemzeti rendelkezéseknek, 
amelyek beletartoznak a „szabályozott területbe”, még akkor is, ha a szolgáltatás nyújtására 
másik tagállamban kerül sor. 

 Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások nyújtói fejlődésének 
elősegítését, a bizalomerősítést és a jogbiztonság erősítését célzó követelmények (a 4. cikk): 
konkrétan az előzetes engedélyeztetés tilalma, a fogyasztók bizalmának biztosítását célzó 
tájékoztatásra és az átláthatóság biztosítására vonatkozó kötelezettségek, illetve keretrendszer 
nyújtása a kereskedelmi tájékoztatás tekintetében (a 6 – 8. cikk). Eltörli a szabályozott 
szakmák tekintetében a kereskedelmi tájékoztatás tilalmát, lehetővé téve számukra internetes 
oldalak nyitását és a szakmai szervezetekre hagyja ezen új gyakorlatoknak magatartási 
kódexekben történő szabályozását. 

 Az elektronikus szerződések szabályozási keretrendszere (9 – 11. cikk), beleértve az 
ilyen szerződések megkötéséhez szükséges feltételek harmonizálását (pl. a szolgáltató arra 
vonatkozó kötelezettsége, hogy indokolatlan késedelem nélkül és elektronikus úton 
visszaigazolja az ügyfél/felhasználó ajánlatának átvételét). 

 A közvetítő szolgáltatók felelőssége alóli mentesség szabályozása (4. szakasz, 12 – 15. 
cikk) egyfelől az információk hálózaton történő szabad áramlását garantáló alapvető 
közvetítői szolgáltatások biztosítása céljából, másfelől pedig az internet és az elektronikus 
kereskedelem fejlődését lehetővé tevő jogszabályi keret biztosítása érdekében. 
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 Közigazgatási együttműködés (19. cikk és a 3. cikk (4) bekezdése) a tagállamok 
között, illetve a tagállamok és az Európai Bizottság között az irányelv megfelelő, kölcsönös 
segítségnyújtás és kapcsolattartó pontok létrehozása révén történő végrehajtásának 
biztosítására. Az irányelv egyben ösztönzi a tagállamokat, hogy tájékoztassák a Bizottságot az 
információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokkal kapcsolatos jogvitákról hozott 
minden jelentős közigazgatási vagy bírósági határozatról, valamint az elektronikus 
kereskedelemmel kapcsolatos gyakorlatokról és szokásokról. 

Az Európai Bizottság nyilvános konzultációja az elektronikus kereskedelem belső piaci 
jövőjéről

Az Európai Bizottság konzultációjában törekedett az elektronikus kereskedelem korlátozott 
beindulása különféle okainak részletes tanulmányozására, amint az szerepelt „A kereskedelem 
és forgalmazás hatékonyabb és tisztességesebb belső piacáért 2020-ra” című, a kereskedelem 
és forgalmazás piacának felügyeletéről szóló jelentésben is (amelyről az IMCO éppen 2011. 
május 25-én fogadott el jelentést), valamint az irányelv végrehajtásának értékelésére, az 
„Európai digitális menetrend” című közleményben bejelentettek szerint. 

A konzultáció számos tárgykörrel foglalkozott:

- A (nemzeti és határokon átnyúló) információs társadalmi szolgáltatások fejlettségi 
szintje. 

- A 3. cikk (4) bekezdésének tagállami alkalmazására vonatkozó kérdések (közigazgatási 
együttműködés). 

- Szerződéses korlátozások a határokon átnyúló online kereskedelemben. 
- A határokon átnyúló online kereskedelmi tájékoztatás, különösen a szabályozott 

szakmák részéről. 
- Az online sajtószolgáltatások fejlődése. 
- Az információs társadalommal összefüggő közvetített szolgáltatásokat nyújtók 

felelősségére vonatkozó rendelkezések értelmezése. 
- Az online gyógyszertári szolgáltatások fejlődése 
- Az online jogviták rendezése. 

A válaszokat 2010. október 15-ig kellett megküldeni. A munka eredményét figyelembe fogják 
venni a Bizottság 2011-es tanácskozása során, ahol elfogadják majd az elektronikus 
kereskedelemről szóló közleményt, amely az elektronikus kereskedelemről szóló irányelv 
hatásaival is foglalkozni fog.

Az IMCO elektronikus kereskedelemmel foglalkozó munkacsoportja munkájának 
eredménye

Az IMCO-koordinátorok 2011. február 28-án Pablo Arias Echeverria-t – az e-kereskedelmi 
belső piac kialakításáról szóló jelentés előadóját – jelölték ki az elektronikus 
kereskedelemmel foglalkozó munkacsoport létrehozására. A munkacsoport fórumot 
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biztosított az európai intézmények politikai döntéshozói és az érintett érdekeltek közötti 
véleménycserére az e-kereskedelem javítása és a fogyasztók bizalmának erősítése érdekében 
szükséges lépésekről, továbbá hogy mélyrehatóan megvizsgálják az Európai Parlament által 
már jóváhagyott európai megbízhatósági jel végrehajtásához szükséges intézkedéseket. 

A munkacsoport 4 ülésének1 jegyzőkönyvét ez a képviselőknek szóló közlemény tartalmazza, 
amelyet valamennyi nyelvre lefordítanak. Külön munkadokumentumba kerültek a fő 
következtetések és azok a kérdések, amelyek az e-kereskedelemmel kapcsolatos jövőbeli 
fellépésekre figyelemmel további megfontolást igényelnek. Ezek az IMCO bizottság július 
12-i ülésén kerülnek ismertetésre. Az elektronikus kereskedelemmel foglalkozó munkacsoport 
eredményei információforrásként is szolgálnak a készülő közleményhez. Az online piacot a 
gazdasági válság leküzdésére szolgáló valós lehetőséggé kell átalakítani. Az európai 
elektronikus kereskedelmi szabályokat a 21. századi digitális társadalomnak megfelelően 
aktualizálni kell. 

                                               
1 Az elektronikus kereskedelemmel foglalkozó munkacsoport az alábbi üléseket tartotta:
2011. március 23.: A munkacsoport első ülése: Hogyan lehet leküzdeni a határokon átnyúló elektronikus 
kereskedelem előtt jelenleg tornyosuló akadályokat?
2011. április 19.: A munkacsoport második ülése: Miként lehet megteremteni az elektronikus kereskedelem 
iránti bizalmat?
2011. május 3.: A munkacsoport harmadik ülése: Adatvédelmi következmények, az internetes platformok 
szerepe és miként lehet bevezetni az e-kereskedelem felhasználóinak szóló uniós megbízhatósági jelet?
2011. május 31.: Utolsó ülés: 
2011. július 12.: Összefoglaló megállapítások Az IMCO-bizottság következtetéseinek ismertetése.
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A munkacsoport első ülése, 2011. március 23.:
08:00 - 10:30, ASP 1E3, Brüsszel

A határokon átnyúló elektronikus kereskedelem előtt jelenleg tornyosuló akadályok 
leküzdése 

1. Pablo Arias Echeverría koordinátor üdvözli a munkacsoport résztvevőit, és kifejti, 
hogy ez az ülés egy négy ülésből álló sorozat első része, amelynek célja a határokon 
átnyúló e-kereskedelem előtt jelenleg álló akadályoknak és azok leküzdési módjának 
azonosítása. További innováció, egyszerűsítés és biztonság révén kell a fogyasztók és a 
vállalkozások e-kereskedelembe vetett bizalmát erősíteni. Az európai megbízhatósági jel 
az e-kereskedelembe vetett fogyasztói bizalom további növelésének egyik módja, 
ugyanilyen a biztonságos online fizetések szabályozása. 

2. Jean Bergevin, a Belső Piaci Főigazgatóság szolgáltatások szabad mozgásával és a 
letelepedés szabadságával foglalkozó egységének vezetője (II: Kiskereskedelem és 
informatikai szolgáltatások) számos olyan kérdéskört ismertet, amelyekkel az Európai 
Unió készülő, 2011 júniusában/júliusában várható, e-kereskedelemről szóló közleménye 
foglalkozni fog. Számos olyan, további megvitatást igénylő pontot vetett fel, amelyek a 
határokon átnyúló e-kereskedelem eredményes végrehajtásának akadályai lehetnek, 
köztük az alábbiakat: 

a. Az uniós tagállamok elektronikus hírközlési adatvédelmi és adatvédelmi 
előírásai között eltérések vannak. 

b. Eltérések vannak továbbá a szállítási szolgáltatások EU-n belüli 
elérhetőségében és költségében is. A kkv-k szem előtt tartása különösen 
fontos, mivel ezek az e-kereskedelem legjelentősebb felhasználói. 

c. Az is elengedhetetlen, hogy a főbb termékgyártók vagy digitális 
termékszállítók ne „bújhassanak” a nemzeti jogszabályok és nemzeti identitás 
mögé a belső piac feldarabolása érdekében. Ez a szolgáltatási irányelv 20. 
cikkének be nem tartását jelentené – amely cikkről iránymutatás fog készülni –
és egyben tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak is tekinthető, amely 
témakörről ez év őszére közlemény készül. 

d. A szellemi tulajdonjogok kezelése tagállamonként eltérő és ez is magyarázza, 
hogy a digitális javak tekintetében miért eltérőek az ajánlatok vagy az 
elérhetőség a tagállamokban. E tekintetben várható a szellemi tulajdonjogokra 
vonatkozó vívmányok modernizálására vonatkozó bejelentés. 

e. A digitális javak és a fizikai termékek eltérő héa szerinti megítélése egy másik 
probléma. Így az e-könyvekre a normál héakulcs vonatkozik, míg a fizikai 
könyvekre gyakran alacsonyabb héakulcs alkalmazandó. Ezt a kérdést a 
közelmúltban elfogadott, adóról szóló zöld könyv vetette fel. 

f. A hatásos uniós megbízhatósági jel érdekében ezeket a nemzeti eltéréseket át 
kell hidalni és uniós szinten koherens szabályozási keretrendszerre van 
szükség. Egy ilyen mechanizmusra figyelemmel a nemzeti jogalkotók 
részvétele, illetve az Európai Parlament támogatása is szükséges. 
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g. Jelenleg a vívmányokban szereplő követelmények tekintetében az átláthatóság 
hiánya jellemző. A nagyobb átláthatóság – különösen az e-kereskedelmi 
szabályok alkalmazási köre tekintetében – hozzájárulna a nagyobb bizalomhoz, 
ami elengedhetetlen tényező.

A készülő közleménynek többek között fel kell mérnie az e-kereskedelem uniós 
potenciálját, a vívmányokban szereplő szabályok töredezettsége felszámolásának 
módját, illetve azt, hogy a megmaradó töredezettség kezelése érdekében milyen 
intézkedések szükségesek.

3. E-kereskedelem és fogyasztók, David Mair, az Európai Bizottság Egészségügyi és 
Fogyasztóvédelmi Főigazgatósága Fogyasztói Piacok főosztályának vezetője 
előadásában.

Az e-kereskedelem – horizontális jellege miatt – bomlasztó hatású fejlemény, a 
vállalkozások és a politikusok számára egyaránt. Ezért az általa keltett kihívások 
kezeléséhez integrált megközelítésre van szükség. A belső piaci feltételek 2011. 
márciusi eredménytáblája jelzi az e-kereskedelem terén eddig elért előrehaladást. Ez 
kiegészíti az Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Főigazgatóság „Az EU-ban zajló e-
kereskedelem értékelése a próbavásárlás módszerének segítségével” című, 2009-es 
tanulmánya 1 eredményeit, valamint a határokon átnyúló e-kereskedelemről szóló 
közleményt és személyzeti munkadokumentumot (2009). 

Az e-kereskedelem a tagállamokon belül folyamatosan nő, határokon átnyúlóan viszont 
nem. A bizonyítékok azt mutatják, hogy akik már kipróbálták, általánosságban 
elégedettek és továbbra is használják. Mások – akik még nem próbálták – hajlamosak a 
vonakodásra. Ez arra enged következtetni, hogy a keresleti oldalon jelentős a bizalmi 
probléma. El kell oszlatni a fogyasztók arra az esetre fennálló félelmét, amikor valami 
hiba csúszik az ügyletbe. Az esetleges jogviták rendezésére megbízható határokon 
átnyúló végrehajtásra, és hatékony, határokon átnyúló alternatív vitarendezési rendszerre 
van szükség. Az Európai Fogyasztói Központok is segíthetnek. Az e-kereskedelembe 
vetett bizalom felépítésének kérdését össze kell kapcsolnunk a tényleges fogyasztói 
magatartással.

A keresleti oldalon is látható töredezettség – a fogyasztók nem tudják, hogy a határokon 
átnyúló kereskedelemmel foglalkozó kiskereskedőktől milyen ajánlatokat kaphatnak. 
Körülbelül 300 ár-összehasonlító weboldal létezik, de ezek közül csak maroknyi 
határokon átnyúló. Szükség van páneurópai többnyelvű ár-összehasonlító oldalakra. A 
választék leszűkítése nélkül kell megragadni az internet erejét olyan módon, hogy az 
árral és minőséggel kapcsolatos kérdésekben történő összehasonlítás a fogyasztó 

                                               
– 1  „Az EU-ban zajló e-kereskedelem értékelése a próbavásárlás módszerének 

segítségével” című, 2009. október 20-án közzétett, az Európai Bizottság Egészségügyi és 
Fogyasztóvédelmi Főigazgatósága nevében a YouGovPsychonomics által végzett 
vizsgálat.

–



CM\872357HU.doc 7/34 PE467.179v03-00

HU

számára hasznosabb és jelentőségteljesebb legyen. 

A cél az kell, hogy legyen, hogy az e-kereskedelmet az azt használni kívánó fogyasztók 
és vállalkozások számára hiteles alternatívává tegyük. Ez erős versenynyomást kelt, 
piaci hajtóerőként működik, és elmélyíti a belső piacot. Azon lakosság számára is 
hasznos lehet, aki interneten nem vásárol.

Egy jelenleg folyó vizsgálat célja az e-kereskedelem hiányzó európai potenciáljának 
felmérése, és e vizsgálat eredményei információval szolgálnak majd a készülő 
közleményhez. 

4. Európai digitális menetrend és e-kereskedelem, Miguel GONZALEZ-SANCHO, az 
Információs Társadalmi és Médiaügyi Főigazgatóság, C1: Digitális menetrend: politikai 
koordináció főosztály főosztályvezető-helyettesének előadásában.

Az európai digitális menetrend a 2020-as stratégia egyik kiemelt kezdeményezése, és 
célja az európai IKT-politika keretbe foglalása. Az e-kereskedelmet hátráltató, 
töredezett digitális piac a fő kihívások egyike, ami a helyzet javításához integrált 
megközelítést igényel. Az online vásárlóknak mindössze 8 %-a vásárol másik 
országban. Az online megrendelések 60 %-a meghiúsul műszaki és/vagy jogi okokból. 
Az elektronikus hírközlési adatvédelembe vetet bizalom még mindig nem alakult ki, és 
ez központi probléma. Másik kulcskérdés a szellemi tulajdonjogok kezelése az EU-ban. 
Az ügyletek és az online fizetések előtt is állhatnak akadályok: pl. az elektronikus 
aláírások, bankköltségek stb.

Miként alakítható ki a digitális bizalom? Milyen jogai vannak a fogyasztónak? Melyek 
azok a jogok amelyekről a fogyasztók tudják, hogy rendelkeznek velük? 

Az európai digitális menetrendben meghirdetett tennivalók körébe tartoznak egyebek 
között a következők:

 az uniós adatvédelmi keretrendszer felülvizsgálata
 az online vitarendezés mélyebb vizsgálata az alternatív vitarendezésről szóló, 

lehetséges jövőbeni bizottsági javaslatok részeként, és foglalkozni kell a 
megvalósítandó kollektív jogorvoslati lehetőségekkel 

 az online megbízhatósági jel érdekeltjei platformjának 2012-ig történő 
létrehozása.

2011 júniusában megtartja első ülését a digitális menetrend közgyűlése.

5. A munkacsoport első ülésének összegzéseként a résztvevők a következő kérdéseket 
vetették fel további megvitatást igénylő témaként:

Az e-kereskedelem nem csak magának az ágazatnak a bővítéséről szól, hanem arról, hogy a 
fogyasztók és a vállalkozások mennyire készek határokon átnyúló eladásra és vásárlásra. Nem 
csak az árról van szó, hanem a nagyobb választékról, a verseny és az átláthatóság fokozásáról, 
mivel ez a teljes kiskereskedelmi ágazatban javítaná a színvonalat és a hatékonyságot. Egyben 
több munkahely létrehozásának lehetőségét is hordozza. Az e-kereskedelemnek az offline 
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vásárlás megbízható alternatívájává kell válnia.

Elengedhetetlen az e-kereskedelem belső piaca jelenlegi töredezettségének leküzdése és a 
megfelelő jogalkalmazás. Az online fizetések terén egy mikrofizetési rendszer irányába 
mozdulunk el. Jelenleg még mindig vannak minimumösszegek, ezért a fogyasztók számos 
esetben végül sokkal többet fizetnek.

A jogellenes gyakorlatokat – így a gyermekpornográfiai oldalakat – meg kell akadályozni. 
Milyen gyorsan távolíthatóak el az ilyen oldalak az internetes platformokról? Jelenleg a 
jogalkalmazás a szellemi tulajdonjogokra összpontosít, azonban ennél tovább kell mennie. A 
jogalkalmazást horizontálisan kell szemlélni. Milyen visszatartó intézkedések hozhatóak? A 
nyilvános megszégyenítés a visszatartó intézkedéssel azonos hatásfokú lehet? 

Létre lehet hozni az online felhasználók magatartási kódexét. Milyen (személyi és tárgyi) 
hatókörrel kellene egy ilyen magatartási kódexnek rendelkeznie? Milyen tájékoztatást és 
szolgáltatást kell az online felhasználóknak kapniuk?
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A munkacsoport második ülése, 2011. április 19.
10:00 – 12:30, ASP 1E1, Brüsszel

Miként lehet megteremteni az elektronikus kereskedelem iránti bizalmat?

1. Az elektronikus kereskedelemmel foglalkozó munkacsoport koordinátora, Pablo Arias 
Echeverría üdvözölte a résztvevőket, és kifejtette, hogy ez az ülés egy négy ülésből álló 
sorozta második tagja, és az első olyan nyilvános ülés, amelyen nem csak az Európai 
Parlament és az Európai Bizottság politikusai, de az érdekeltek is részt vesznek. A 
munkacsoport második ülésének központi témája az, hogy miként lehet megteremteni az 
elektronikus kereskedelem iránti bizalmat.

2. A fogyasztói jogokról szóló irányelv és az e-kereskedelem, Andreas Schwab európai 
parlamenti képviselő előadásában. Az előadó a fogyasztói jogokról szóló irányelv 
előadója.

Andreas Schwab kiemelte az e-kereskedelem és fogyasztói jogok harmonizációja 
közötti erőteljes kölcsönhatást. A fogyasztók tudni akarják jogaikat, míg a kereskedők 
egyetlen joganyaghoz szeretnének igazodni, nem pedig joganyagok széles köréhez.

Még mindig számos olyan kérdés van, amelyek rendezésre várnak a fogyasztói jogokról 
szóló új irányelvben. Az irányelv az első lépés, amelyet további intézkedéseknek kell 
követniük. Vizsgálatot igényel, hogy rendelkezései miként tehetők hasznossá az e-
kereskedelem számára. Az irányelv két kulcsrendelkezése a következő: az elállási jogok 
és a jótállás.

Az elálláshoz való jog 

Az elállási jog 27 tagállamra történő kiterjesztése és egységesítése nagy jelentőséggel 
bír. Szükség van egy olyan eszközre, amellyel a fogyasztók egyetlen lépésben 
elállhatnak a szerződéstől. Egy ilyen jog biztos megléte esetén az e-kereskedelem fel fog 
virágozni. Amire szükség van, az egy szerződéstípusonkénti uniós szabálykészlet. A 
nagyobb áruházak olcsóbb árakat kínálhatnak, de még a legnagyobb kirendeltségek sem 
képesek időnként az egész EU kiszolgálására, míg az e-kereskedelem az Unió 
legtávolabbi térségeiben is elérhetővé fog tenni bizonyos termékeket. 

A fogyasztóvédelemnek azonban ára van, ezt be kell kalkulálni a várható költségekbe. A 
fogyasztói jogokról szóló irányelv 11. cikke az átláthatóság maximalizálása érdekében 
előírja, hogy emlékeztetőt kell biztosítani a fogyasztók számára az ügylet fizetendő 
teljes költségéről, mivel ez fokozná a bizalmat és nem egy drága intézkedés.

A jótállás

Az irányelv 4. fejezete foglalkozik a fogyasztóknak nyújtandó jótállással. A jótállás 
teljes kihasználása érdekében nem csak a jótállás években megadott tartamát kell nézni, 
hanem a termék minőségét is. E területen azonban még további munkát kell végezni.

3. Az e-kereskedelem és a fogyasztók Európában, Ursula Pachl, a BEUC (a Fogyasztók 
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Európai Szervezete) igazgatóhelyettesének előadásában.

Pachl asszony a határokon átnyúló e-kereskedelem jelenlegi helyzetének ismertetésével 
kezdte előadását. Az e-kereskedelmet hátráltató, töredezett digitális piac a fő kihívások 
egyike, ami a helyzet javításához integrált megközelítést igényel. Az online vásárlóknak 
mindössze 10%-a vásárol másik országban. A határokon átnyúló e-kereskedelmet még 
nem használó fogyasztók két csoportba oszthatóak: a) az egyik csoport nem elég 
magabiztos a határokon átnyúló e-kereskedelmi ügyletek végzéséhez, b) a másik csoport 
pedig szeretne határokon átnyúlóan az interneten vásárolni, de ebben különféle okok –
például szellemi tulajdonjogokon alapuló eladási korlátozások, szelektív forgalmazási 
megállapodások stb. – gátolják. 

A fogyasztóknak különféle aggályaik vannak a határokon átnyúló e-kereskedelemmel 
kapcsolatban, ide tartoznak a következők: csalás, bizonytalanság a tekintetben, hogy mit 
tehet „probléma esetén” és miként kaphat visszatérítést; az áruk szállításával kapcsolatos 
problémák; nyelvi akadályok; szélessávú kapcsolat; digitális jártasság; fizetési eszközök 
és a kapcsolódó díjak ismeretének hiánya; szellemi tulajdonjogok, határon túli 
értékesítés utáni szolgáltatások; versenyellenes gyakorlatok; személyes adatok védelme.

A BEUC nem osztja azt a véleményt, hogy a fogyasztók a digitális egységes piac 
kiemelt kezdeményezéseként valóban az elektronikus aláírás bevezetését szeretnék látni. 

A legutóbbi Eurobarométer felmérésben a kereskedők azt állították, hogy az egész EU-
ban egységes szabályok nézetük szerint nem gyakorolnának jelentős hatást az e-
kereskedelemre, és ezért a BEUC meggyőződése szerint nincs szükség a vállalkozások 
és fogyasztók közötti szerződések jogát szabályozó kezdeményezésre.

A fogyasztók jogairól szóló irányelvvel – ha végre elfogadásra kerül – előrelépés 
valósul meg a távértékesítés szabályaiban. A BEUC véleménye szerint a Parlamentnek 
sikerült számos, az online ügyletekben megvalósuló fogyasztóvédelmet erősítő 
intézkedést elfogadnia. E területen a parlamenti szövegekben többek között az alábbiak 
érdemesek a figyelemre: szerepelnek az internetes költségcsapdákra vonatkozó 
szabályok, de az ajánlat visszterhes jellegének fogyasztói megerősítését nem szabad 
egyszerűen egy internetes regisztrációnak helyettesítenie, az elállás esetén az áruk 
visszaküldésének költségeit a kereskedőnek kell viselnie, ha az áru értéke a 40 EUR-t 
meghaladja; kevésbé kedvező az a tény, eddig túl sok kivétel szerepelt a parlamenti 
szövegekben az elállás jogára vonatkozóan; a hitelkártyák használata miatti túlzott 
díjfelszámítás tilos lesz; külön védelem kerül beiktatásra a digitális tartalom vásárlása 
tekintetében. 

Ezen túlmenően a BEUC-nak meggyőződése, hogy javítani kell a vállalkozások 
képzését (mivel eleddig csak a fogyasztók képzése állt a középpontban). 

Az alternatív vitarendezés továbbfejlesztést igényel és a Róma I. rendelet biztos 
alkalmazásának támogatnia kell a nemzetközi magánjog e területen történő 
alkalmazásának pontosítását. 
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A BEUC-nál jelenleg folyik a munka, hogy egy uniós mintaszerződést dolgozzanak ki 
az online vásárlásokra, aminek egy online vitarendezési rendszerhez kell kapcsolódnia; 
ezt a kezdeményezést be kell építeni az uniós megbízhatósági jel kialakításába; fontos 
jogi kötelezettség az, hogy a fogyasztók számára meg kell adni a kereskedő összes 
lényeges adatát; a digitális jártasság erősítése minden korosztály esetében 
kulcsfontosságú.

4. Postai szolgáltatások és e-kereskedelem, Werner Stengg, az Európai Bizottság Belső 
Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóságának E3-online szolgáltatások és postai 
szolgáltatások főosztályának főosztályvezetője előadásában. 

Az e-kereskedelmet és a postai szolgáltatásokat az újonnan átszervezett Belső Piaci és 
Szolgáltatási Főigazgatóságon összekapcsolták. A postai szolgáltatások saját jogon és 
társadalmi szempontból is fontosak, mivel saját jogukon is társadalmi kohéziót keltenek, 
hiszen elérhetőséget biztosítanak a távoli területek lakosságának. A postai szolgáltatások 
liberalizációjára hamarosan sor kerül, legalábbis a tagállamok többségében, és ehhez 
különféle védintézkedések társulnak. A kulcskérdések a szolgáltatás minősége, 
időszerűsége és rendszeressége. Fontosak még a következők is: a nemzeti szabályozó 
hatóságok szerepe; engedélyezési rendszerek, foglalkoztatási kérdések stb. Egyes 
tagállamok csak két év múlva fogják a liberalizációt elérni.

Ha a postai liberalizációtól előnyök várhatóak a magán és üzleti ügyfelek számára 
egyaránt, az új vállalkozások tényleges piacra lépése kulcsfontosságú lesz 
(engedélyezési követelmények, szállítási infrastruktúra, munkajogi következmények, 
versenyjog a torzulás megelőzésére stb.).

Az elektronikus szolgáltatások belépése és a válság a postai küldemények 
mennyiségének jelentős csökkenését eredményezte, miközben a csomagküldés az e-
kereskedelemnek köszönhetően növekedő terület.

Stengg úr a postai szolgáltatások és az e-kereskedelem kapcsolatáról szólva egyetértett 
Pachl asszony aggályaival, miszerint a fizikai szállítást az eladók és a vevők egyaránt 
akadályként értékelik. Rámutatott arra is, hogy a határokon átnyúló e-kereskedelemben 
a határokon átnyúló csomagküldés a belföldinél magasabb díjszabással történik. Az 
árkülönbségeket többféle tényező magyarázhatja: a szolgáltatás minősége; a nyomon 
követési szolgáltatás; a távolság; a gyorsaság; régiók közötti vízi határok stb.

2011 októberében hozzák nyilvánosságra a csomagküldő szolgáltatásokról szóló 
tanulmányt.

5. Postai szolgáltatások és e-kereskedelem, a magánszektor szemszögéből, Carsten Hess,
a Deutsche Post DHL alelnöke és a brüsszeli vállalati képviselet vezetője előadásában.

A 3 leggyorsabban növekvő kereskedelmi háromszög manapság a teljes szállított 
mennyiség csaknem 50 %-át képviseli és az elkövetkező évek során jelentős növekedése 
várható: 

 Európa ennek nem lesz részese. 
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A következő területeket fogja érinteni:

 az Ázsián belüli (28 %), az Ázsia és Latin-Amerika közötti (5 %), valamint az 
Ázsia és Afrika közötti (18 %) forgalom 

 Ehhez jön hozzá a Latin-Amerikán belüli növekedés (18 %), de alacsony szintről 
indulva.

Miért is oly fontos az EU-n belüli e-kereskedelem? 

 Az EU-ban megvásárolt fogyasztási cikkek zöme Ázsiából érkezik (pl. 
elektronikai cikkek, divatáruk).

 Ezeket a globális kereskedelmi áramokat zömében európai logisztikai vállalatok 
bonyolítják le (az Ázsián belüli növekedés 20 piacvezetője közül mintegy 15 
európai).

 Ez teszi az egységes piacot olyan jelentőssé az európai logisztikai vállalatok 
számára. Európának szüksége van az e-kereskedelemből eredő növekedésre és egy 
teljes körűen működő belső piacra, amelyen a fogyasztók és a logisztikai 
vállalatok előtt is megszűnnek a költséges akadályok!

A válság után 2010-ben a postai küldemények mennyisége világszerte 3–5%-kal 
csökkent, azonban a nemzetközi csomagküldési üzletág növekedése várhatóan 
folytatódik, mivel ezt a fokozódó határokon átnyúló e-kereskedelem hajtja.1 Különféle 
e-kereskedelmi termékek csak a határokon átnyúló e-kereskedelemből elérhetőek, és 
gyakorta a belföldön megtalálható termékek is olcsóbban szerezhetőek be külföldről. 

A szállítás mégis fontos hajtóerő az e-kereskedelem és a távértékesítés tekintetében. 
Szállítás esetében többek között a következő tényezőket kell értékelni: a szállítmánnyal 
járó jogok; megbízhatóság; a szállítás gyorsasága; ügyfélbarát szolgáltatás és megfelelő 
visszáruszabályzat.

A szabályozói rendszerben egyablakos ügyintézés szükséges valamennyi szabályozói 
szolgáltatás tekintetében. A határokon átnyúló adatforgalom és az adatvédelem 
egyensúlya szükséges az egységes piac további fejlődéséhez, és ez a 95/46/EK 
adatvédelmi irányelv gyors felülvizsgálatát igényli, beleértve a transzatlanti vagy akár a 
globális szabványokat is. A héaszabályok is egyszerűsítésre és lehetőség szerint 
egységesítésre szorulnak; illetve pontosítást igényelnek a raktári szolgáltatási igények –
melyik (fél) jog(a) és héaszabályai irányadóak; a környezetvédelmi adók, útdíjak (pl. az 
uniós Euro-matrica) növelni fogják az e-kereskedelem ügyfeleinek díjait és költségeit.

                                               
1 Európai Unió

 TNT: - 7 %
 La Poste France: – 3,5%
 Swiss Post: – 2,3 %
 Egyesült Királyság, Royal Mail: – 5 %
 Posten Norden (DK, SWE): - 10 % (DK: - 50 % az elmúlt 10 évben)

Külföldön
 USPS: - 3,5 % (-25 % az elmúlt 5 évben)
 Kínai posta: - 2,8 % 2010 első öt hónapjában
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A közelmúltban európai parlamenti képviselők felvetették az EU külső határain egy 
„áru-Frontex” létrehozását, a szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatos jogalkalmazási 
problémák megoldására. Ez téves út lenne, mivel a védelmet nem fokozná, de előnyök 
nélkül súlyosan hátráltatná a postai és expressz ellátási láncokat.

A szállításról szóló fehér könyv 2030-at tűzi ki célul a szállítmányok 30%-ának vasúti 
és belvízi szállítási módozatra való áttereléséhez. Ez valószínűleg tönkretenné az olyan 
e-kereskedelmi üzleti modelleket, mint a másnapi szállítás.

6. A munkacsoport második ülésének összegzéseként a résztvevők a következő kérdéseket 
vetették fel további megvitatást igénylő témaként:

le kell küzdeni az egységes piac jelenlegi, 27 tagállamra való szétaprózottságát, illetve a 
héaeltéréseket, valamint növelni kell a fogyasztók és kereskedők e-kereskedelembe vetett 
bizalmát. A jelenlegi akadályok leküzdéséhez az e-kereskedelemnek esetlegesen a 28. 
tagállammá kellene válnia.

A kkv-k szerepét is ki kell hangsúlyozni, mivel ezek az európai gazdaság hajtóerői. A 
Google-nak van egy „Connecting Businesses” (Vállalkozások összekapcsolása) elnevezésű 
oldala, amely kkv-kat kapcsol össze és ez előmozdítja a kkv-k e-kereskedelemben való 
részvételét.

Az e-kereskedelemnek holisztikus szemléletre van szüksége. Az e-kereskedelemről készülő 
közlemény célja túlmutat a fogyasztói jogokról szóló új irányelvben javasoltakon.

Az új egységes piaci intézkedéscsomag mellett egységes e-kereskedelmi intézkedéscsomagot 
is ki kell alakítani. 
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A munkacsoport harmadik ülése, 2011. május 3.
10:00 – 12:30, ASP 1G1, Brüsszel

Adatvédelmi következmények, az internetes platformok szerepe és miként lehet 
bevezetni az e-kereskedelem használóinak szóló, uniós megbízhatósági jelet?

1. Az elektronikus kereskedelemmel foglalkozó munkacsoport 3. ülésének levezető 
elnöke, Antonio Correia De Campos, üdvözölte a résztvevőket és kifejtette, hogy 
ezen az ülésen helyettesíti Pablo Arias Echeverria urat, a munkacsoport koordinátorát. 
Ez a második olyan nyilvános ülés, amelyen nem csak az Európai Parlament és az 
Európai Bizottság politikusai, de az érdekeltek is részt vesznek. 

Correia De Campos kifejtette, hogy az első (zártkörű) ülés célja az európai e-
kereskedelem aktuális helyzetének és a ma még mindig előttünk álló akadályoknak az 
átfogó felmérése, illetve az európai intézmények ezek leküzdésére bevezetett fő 
kezdeményezéseinek áttekintése volt. 

A második ülés (mely az első, az érdekeltek előtt is nyilvános ülés volt) az e-
kereskedelembe vetett bizalom kiépítésének módjára összpontosított. Érdekes vita 
folyt az európai e-kereskedelem fokozása érdekében fejlesztendő két területről: a 
fogyasztói jogokról és a postai szolgáltatásokról. 

A harmadik ülés célja az 5 intervenció és az azt követő vita során a következő három 
fő téma körüljárása: a) az e-kereskedelem adatvédelmi következményei, b) az 
internetes platformok szerepe és c) miként lehet bevezetni a fogyasztóknak és 
felhasználóknak szóló uniós megbízhatósági jelet?

2. Adatvédelem az e-kereskedelemben, Marie Hélène Boulanger, az Európai Bizottság 
Jogérvényesülési Főigazgatósága 3. főosztályának vezetője előadásában..

A 95/46/EK irányelv kettős célt követ: a) az egyének jogainak és szabadságainak 
adatvédelmi szempontból történő védelme; b) a szabad információáramlás a belső 
piacon. Az e-kereskedelem vonatkozásában az adatvédelem e két szempontja az érme 
két oldalát alkotja: egyfelől az online kereskedelmi platformok fejlesztését, másfelől 
pedig a fogyasztóvédelmet és a magánélet védelmét. A fent említett irányelv most 16 
éves, és noha érvénye megmaradt – ahogy az a tavalyi év során a Jogérvényesülési 
Főigazgatóság konzultációinak eredményéből is látszik –, az adtavédelem koncepciója 
újraértékelést igényel a mai kor összefüggéseiben, és a belső piaci jogszabályi 
keretrendszer megerősítése céljából.

Az irányelv jelenlegi formáját valamennyi tagállam végrehajtotta, noha a végrehajtás 
módjában, az adatátviteli költségekben és az adatok ellenőrzésében jelentős eltérések 
vannak. 
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„Új” adatvédelmi kihívásokat jelenthet az internetes alapú ügyintézés – amikor a 
szoftverek, a megosztott erőforrások és információk távoli szervereken (azaz valahol 
„a felhőben”) találhatóak. A belső piac szerepe ezen a területen jelentősen megnőtt: 
túlmutat az interneten és a közösségi platformokon; a belső piacon e-kereskedelemről 
van szó. Az adatokat illető átláthatóság alapvető fontosságú, és kulcskérdés az adatok 
kijavítási vagy törlési lehetősége, illetve a visszaélés jelentésének lehetősége.

E terület szabályainak harmonizálása ezért a kiszámíthatóbb jogi környezet 
megteremtésének előfeltétele. Az igazgatási terheket csökkenteni, a bejelentési 
követelményeket pedig egyszerűsíteni kell. Ez segíteni fogja az internetbe és az online 
környezetbe vetett bizalom erősítését.

A fogyasztók fő aggálya az adatvédelem és az adatbiztonság, ami visszatarthatja őket 
az internetes vásárlástól. A digitális környezetben valamennyi releváns érdeket és 
jogot számba kell venni, és biztosítani kell az alapvető szabadságok teljes körű 
védelmét.

3. Üzletszerzés online, a Google kezdeményezése, Julien Blanchez, a Google Belgium 
országigazgatója előadásában.

A Google sokféle szolgáltatást és eszközt kínál valamennyi vállalkozásméret számára. 
Az olyan programok, mint a Google Places, a Google Ad Words és a Google Apps 
lehetővé teszik a vállalkozók számára világszerte vállalkozásuk bővítését és a 
sikeressé válást. A Google más jelentős partnerekkel – így a postai ágazattal és a 
távközlési ágazattal –együtt 18 hónappal ezelőtt indította be a „Get your business on 
line” (GYBO) lehetőséget, amely jelenleg 13 országra terjed ki. Egyedül az Egyesült 
Királyságban 100 000 kisvállalkozás vette igénybe a kezdeményezést az online 
megjelenéshez. . A brit példa (Getting British Business Online - GBBO) a következő 
címen érhető el: http://www.gbbo.co.uk/. 

Belgium jelenleg valamivel le van maradva azon kkv-k számát illetően, amelyek 
értékesítéshez és megjelenéshez használják az internetet. A belgiumi kkv-k 95%-ának 
van Internet-hozzáférése, azonban ténylegesen csak 49%-uknak van weboldala. 
Emellett a weboldallal nem rendelkezők 73%-a hajthatatlannak tűnik abban, hogy 
nekik nincs is szükségük weboldalra. Ezzel szemben Brazíliában csak 41% gondolja 
úgy, hogy üzleti tevékenységéhez nincs szüksége weboldalra. A probléma nem csak a 
hozzáférés, hanem a tudatosság is. A fent említett vonakodás fő okának a tudatosság 
hiánya és nem a bizalom hiánya tűnik. Ugyancsak számos kkv véli úgy, hogy egy 
weboldal és annak karbantartása túlságosan időigényes lenne, és ez eltérítené őket a fő 
üzleti tevékenységüktől. Mindazonáltal egy webáruház – annak lehetőségei miatt –
alaptevékenységük szerves része lenne.

Az Egyesült Királyságban az internet a GDP 7,2 %-át képviseli, míg Belgiumban ez 3 
% alatti. Egy olyan kkv-központú országban, mint Belgium, ez igazán kihagyott 
lehetőség. A kisvállalkozók körében több sikertörténet a webes jelenlétüknek tudható 
be. A jelenlét az első lépés, de az ismertség a második és ugyanilyen fontos lépés.

A kkv-k online jelenléte kiépítésének támogatása az, ahol a Google az online 
reklámmal közbelép. A webáruházak más országokra való kiterjesztésével egy 
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kisvállalkozás piacát globálisra lehet bővíteni. Az internet használata megtanulásának 
és a weboldal létrehozásának kihívása csak átmeneti. A GYBO-kezdeményezés célja 
többek között a belga vállalkozások világpiacra való kijutásának támogatása, mivel ez 
támogatná erősebb növekedésüket. A határokon átnyúló e-kereskedelmet prioritássá 
kell tenni, egyébként a jövő továbbra is ilyen egyenlőtlen eloszlást fog mutatni.

4. Kis- és középvállalkozások, e-kereskedelem és az Európai Bizottság elektronikus 
számlázási kezdeményezése, Danny Bunch, az Európai Bizottság Vállalkozáspolitikai 
és Ipari Főigazgatósága D3, IKT a versenyképességért és az ipari innovációért 
főosztály főosztályvezető-helyettese előadásában. 

Európában még mindig bőven van tennivaló az IKT és az ipari innováció terén. Az 
IKT sokkal nagyobb mértékben kiaknázható a versenyképesség és növekedés 
érdekében, tekintve, hogy az IKT-ra fordított összeg a más ágazatokba befektetett 
összeg 3-5-szöröse.

Bunch úr négy fő témát érintett annak megvilágítására, hogy az IKT használatát 
miként lehet továbbfejleszteni:

 Elektronikus vállalkozástámogató hálózat
Versenyképességet szolgáló e-készségek
 IKT-szabványosítás
 Elektronikus számlázás

Az elektronikus vállalkozástámogató hálózat (E-business Support Network –
EBSN) célja a helyi politikaformálás erősítése, és eszközként szolgál a kkv-k helyi 
fellépéseinek az ellátási hálózatokba történő beépítéséhez. Az EBSN több kkv-t fog 
össze annak érdekében, hogy azokat beillessze a digitális ellátási láncokba. A 
kezdeményezés tesztelése érdekében jelenleg 3 fellépés van folyamatban a következő 
ágazatokban: 1) a divatáru- és textilágazat (a fellépés 2008 óta folyik, és jelentős 
mértékben fokozta az eladásokat); 2) az autóágazat és 3) a szállítási és logisztikai 
ágazat.

E három ágazat azért került kiválasztásra, mivel ezekben nagyszámú kkv működik. A 
Vállalkozáspolitikai és Ipari Főigazgatóság jövőre tervezi bevonni az élelmiszer-ipari 
és idegenforgalmi ágazatot.

Az európai e-készség menetrend a vállalkozók számára szükséges oktatási készségek 
felé fordul. A kezdeményezés része egy készség-pályaválasztási portál, illetve IKT-
pályaválasztási iránymutatások. A menetrendet az egész EU-ban népszerűsítette az E-
skills 2010. márciusi száma, és ezt 2012 márciusában újabb promóció követi majd. 

Az e-készség menetrend a vállalkozók számára szükséges tudást célozza meg. E 
folyamat kiegészítésére számos más folyamatot is el kell indítani.

Az IKT-szabványosítást illetően a vállalkozóknak tudniuk kell, hogy melyik 
alaptevékenységre van szükségük. E folyamat kiegészítésére számos más e-politikát is 
el kell indítani. E politikák csak akkor fognak működni, ha nyitott szabványokon 
alapulnak. Az IKT-szabványosítás zöme a hálózaton kívül, globális konzorciumokban 
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zajlik, és ezért frissítésre van szükség, hogy az IKT-szabványok a valósággal 
összhangba kerüljenek. Szükség van egy új szabványosítási csomagra és az EU 2020 
stratégia célkitűzésein alapuló, szabványkialakításról szóló közleményre, és Bizottság 
2011. május 24-én fogja közzétenni a terület horizontális szabályaira vonatkozó új 
rendeletet.

A korábbi IKT-vonatkozású tanácsi határozat frissítése létre fog hozni egy IKT-
szabványosítási platformot, hogy nagyobb mértékben lehessen hasznosítani az IKT-
keretrendszeren kívül kialakított szabványokat.

Az elektronikus számlázás – e-számlázás – a számlázási információk (számlázás és 
fizetés) elektronikus továbbítása az üzleti partnerek (szállító és vevő) között. Az 
elektronikus számlázásról szóló közelmúltbeli, 2010. decemberi közlemény rámutat az 
elérhető előnyökre, és fellépést javasol annak érdekében, hogy 2020-ra az elektronikus 
számlázás legyen a fő számlázási mód Európában. Ehhez elengedhetetlen a 
tagállamoknak és érdekelteknek nyújtott támogatás. Az e-számlázás csökkenti a 
manuális kölcsönhatást, kényelmesebb a fogyasztóknak, kevesebb terhet ró az 
érintettekre, és környezetbarátabb is. Ehhez azonban elengedhetetlen az internet 
hozzáférés, és ha a fogyasztó ragaszkodik a papír alapú számlához, azt is meg kell 
kapnia. A Bizottság elektronikus számlázásról szóló közleménye 4 fő intézkedést 
javasol:

 az európai jogszabályi keretrendszer javítása a jogbiztonság és a tömeges 
elfogadást elősegítő, egyértelmű technikai környezet biztosítása érdekében, 
különösen a héaszabályok és az elektronikus aláírások szabályozásának 
felülvizsgálata révén;

 a közös szabványon alapuló, nyitott és interoperábilis e-számlázási megoldások 
ösztönzése és támogatása; 

 a magánszektor bevonása és külön figyelem fordítása a kkv-k igényeire;

 az e-számlázás bevezetésének támogatása szervezeti struktúrák, mint például a 
nemzeti e-számlázási fórumok és a többoldalú európai fórum létrehozása révén.

A nemzeti számlázási fórumra az érdekeltekkel együttesen kerül sor annak érdekében, 
hogy segítséget nyújtsanak a Bizottságnak a még mindig megoldandó hiányosságok 
azonosításában.

5. Online platformok és kkv-k, egy új gazdasági rendszer, Stefan Krawczyk, az EBay 
Európa rangidős igazgatója és európai kormányzati kapcsolati tanácsadója
előadásában. 

Az E-bay egy olyan online gazdasági rendszer, mely lehetővé teszi termékek/áruházak 
kivitelét az internetre, anélkül, hogy valamennyi személyes adatukat megadnák. Az e-
bay-t egy vitarendezési és visszatérítési háttérmechanizmus, illetve egy általánosabb 
jellegű ügyfélszolgálat támogatja. Az internet biztonságos környezet, de ha valami 
rosszul sül el, azt mindenki láthatja. Így a valóságban egy igen megbízható környezet. A 
webáruház létrehozása időnként kisvállalkozásokat ment meg. 
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Az e-bay egy egyszerű webáruháznál is többet képes nyújtani, mivel az e-bay 
ténylegesen egy online pláza, amely nagy választékot kínál és az eladók főként 
hivatásos eladók. Az eladók besorolása egy e-bay megbízhatósági rendszer alapján 
történik, amelynek alapját a vásárlói visszajelzések alkotják. A visszajelzéssel 
gyorsabban megállapítható, hogy egy adott eladó mennyire megbízható. Az online 
fizetésre is több lehetőség nyílik, ilyen a Paypal, amely nem kéri a felhasználótól fizetési 
adatainak az e-bay előtti felfedését.

Ha a például az e-bay által közvetített „áru” nem kielégítő, a probléma megoldására 
azonnal elérhető lehetőség működik, és a fogyasztó gyakorta kérdés nélkül visszakapja a 
pénzét. Az e-bay fizet a fogyasztónak, és a kérdést közvetlenül az illető kiskereskedővel 
rendezi, a fogyasztó zaklatásának mérséklése érdekében.

A kiskereskedőknek azonban weboldalukat frissíteniük kell ahhoz, hogy az tartósan 
megfelelően működjön. Ugyancsak szükség van arra is, hogy „forgalmat” vonzzanak 
egy oldalra vagy termékhez. Az e-bay egyszerű és kényelmes eszközt kínál a webáruház 
létrehozására. Az e-bay-nek Európában 90 milliónál több regisztrált felhasználója van. 
Máltán például szinte minden internet-hozzáféréssel rendelkező regisztrált az e-bay-en.

A pénzügyi válság alatt sok üzletember csődbe ment volna, ha nem használta volna az 
online környezetet, amilyen az e-bay is.

6. Megbízható webáruházak, egy magánszektorbeli kezdeményezés egy európai 
megbízhatósági jel kialakítására, Jean-Marc Noel, a Trusted Shops alapítója 
előadásában.

A 2000 januárjában alapított kölni vállalkozás az európai webáruházak tanúsítására 
szakosodott. A Trusted Shops a kiskereskedőket egy több mint 100 egyedi kritériumot 
tartalmazó lista szerint ellenőrzi, ilyen kritériumok a megbízhatóság, az árak 
áttekinthetősége, ügyfélszolgálat és adatvédelem, és ezt követően adja meg az áhított 
jóváhagyó pecsétet. Emellett a Trusted Shops egyedi pénz-visszafizetési garanciát kínál 
a tagáruházakban történt minden online vásárlásra.

A Trusted Shops a biztonságos vásárlás vezető európai rendszere. A vállalat alapítása 
óta több mint 10 000 online kiskereskedő kapott akkreditációt, és 30 000-nél több e-
kereskedelmi oldal auditját végezték el. A rendszert 5 milliónál több ügyfél használja 
vásárlásai védelmére. Ügyfelei körébe tartozik a Bonprix, a Bertelsmann, a Dockers, a 
Euronics, a Groupon, az LG, a Microsoft, az OBI, a Ravensburger, a Redcoon, a SEAT, 
a Snowtrex, a Spreadshirt, a TaylorStore és sok más jól ismert márka, valamint számos 
kis- és középvállalkozás. A Trusted Shops az eredményes fogyasztóvédelem és a kkv-k 
támogatása miatt élvezi az Európai Bizottság támogatását, és a D21 kezdeményezés is 
ajánlja.

A rendszer alapítását 3 fő cél motiválta:

 bizalomerősítés a fogyasztók és a vállalkozások számára egyaránt
 jogbiztonság és pénz-visszafizetési garanciarendszer nyújtása a fogyasztóknak
 páneurópai hatókör elérése
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A rendszer az alábbi 4 alapszolgáltatást nyújtja:

 100-nál több kritérium ellenőrzése
 felelősség azért, amit állít (pénzügyi garanciákkal)
 szabványos uniós alternatív vitarendezési rendszer, többnyelvű online 

vitarendezési rendszerrel
 az eladók értékelése és ügyfélvisszajelzések 

A Trusted Shops jóváhagyó pecsét: Akkreditáció előtt valamennyi online 
kiskereskedőt átfogó biztonsági vizsgálatnak vetik alá. Ez a több mint 100 egyedi 
kritériumra kiterjedő vizsgálat fogyasztóvédelmi követelményeken, illetve nemzeti és 
európai jogszabályokon alapul. Ilyen kritérium a megbízhatóság, a biztonsági 
mechanizmusok, az árak áttekinthetősége, a tájékoztatás, az ügyfélszolgálat és az 
adatvédelem. E minőségi kritériumokat folyamatosan ellenőrzik, és az ítélkezési 
gyakorlat, illetve a fogyasztóvédelem legújabb fejleményeihez igazítják.

Pénz-visszafizetési garancia a fogyasztóknak: E biztonság eredményeként a Trusted 
Shops pénz-visszafizetési garanciát tud a fogyasztóknak adni arra az esetre, ha a 
megrendeléssel valami balul sül el. E garanciának köszönhetően a fogyasztók pénzügyi 
kockázat nélkül vásárolhatnak. 

A pénz-visszafizetési garancia kiterjed arra az esetre, ha az áru nem érkezik meg, 
visszaküldés után elmarad a pénzvisszafizetés, és a hitelkártyával való visszaélésre kerül 
sor. Ezzel a Trusted Shops Európában egyedülálló szolgáltatást nyújt a fogyasztóknak. 
Atradius, a világ második legnagyobb kölcsönkockázati biztosítója a kockázatviselő.

Ügyfélszolgálat és vitarendezés: Ha egy online kiskereskedővel probléma lenne, a 
fogyasztó a tapasztalt, többnyelvű Trusted Shops ügyfélszolgálathoz fordulhat az online 
rendszer, e-mail vagy telefon útján. A fogyasztó itt szakszerű segítséget kap, pl. az 
ügylet feldolgozásának visszakövetésével. A Trusted Shops az ügyfelek és a 
webáruházak között felmerült bármiféle probléma tekintetében közvetít. 

Előny a webáruházaknak és a fogyasztóknak: A vizsgálat, a garancia és a 
szolgáltatások együttesének köszönhetően az ügyfél számára egy teljesen biztonságos 
csomag jött létre. A Trusted Shops jóváhagyó pecséttel történő akkreditáció nyomán nő 
a fogyasztók internetes vásárlási hajlandósága és bizalmuk erősödik. Ilyen módon 
egyidejűleg nő a tanúsított webáruházak forgalma, mivel a fogyasztó pénzügyi 
kockázata a minimumra csökken – ezek az internetes kereskedelem ideális feltételei!

A munkacsoport harmadik ülésének összegzéseként a résztvevők a következő 
kérdéseket vetették fel további megvitatást igénylő témaként:

A fogyasztók fő aggálya a magánélet védelme és az adatbiztonság, ami visszatartja őket 
az internetes vásárlástól.

Az adatvédelmi harmonizáció hiánya valójában a fő probléma, az egyetlen harmonizált 
kérdéskörnek az adtakezeléshez való hozzájárulás tűnik, azonban a polgárok 
tájékoztatása nem.
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A távoli adatkezelés számos előnyt nyújt az állami és magán adatkezelőknek 
(költségcsökkentés, kölcsönös átjárhatóság, informatikai kiadások csökkentése, új üzleti 
és adminisztrációs módszerek a legkülönbözőbb területeken, ideértve a belső piaci 
egészségügyi szolgáltatásokat, a szellemi tulajdonjogok kezelését, elektronikus 
vámkezelést stb.). Azonban felveti ugyanazokat az aggályokat, amelyek érvényesek a 
fogyasztókra is, illetve az olyan külföldi országokban található szolgáltatásoktól való 
üzleti/igazgatási függést, amelyek nem számon kérhető módon működnek, és amelyeket 
egy másik ország politikai döntései kiszolgáltatottá tesznek, veszélybe sodorva ezzel a 
belső piac működését.
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A munkacsoport negyedik ülése: 2011. május 31., kedd
10:00 – 12:30, Brüsszel

Ülésterem: [ASP A1G-1]

1. A munkacsoport koordinátora, Pablo Arias Echeverría üdvözölte a résztvevőket. 
Kifejtette, hogy az e-kereskedelemhez számos kérdéskör kapcsolódik, és az idő 
szűkösségére tekintettel a munkacsoportnak nagy körültekintéssel kellett 
kiválasztania megvitatásra a legaktuálisabb prioritásokat. 

Az előző három ülésen a munkacsoport résztvevői átfogó felmérést végeztek az 
európai e-kereskedelem aktuális helyzete és a ma még mindig előttünk álló 
akadályok tekintetében, illetve az első ülésen az európai intézmények ezek 
leküzdésére bevezetett fő kezdeményezései vonatkozásában. A munkacsoport 
második ülésének központi vitatémája az volt, hogy miként lehet megteremteni az 
elektronikus kereskedelem iránti bizalmat. A harmadik ülés a következőket 
vizsgálta: a) az e-kereskedelem adatvédelmi következményei, b) az internetes 
platformok szerepe, és c) miként lehet bevezetni a fogyasztóknak és 
felhasználóknak szóló uniós megbízhatósági jelet. A munkacsoport negyedik és 
utolsó ülésén az e-kereskedelemmel kapcsolatban a következő három téma kerül 
megvitatásra: a digitális menetrend; a hamisítás elleni küzdelem és a héaszabályok 
reformja. 

Arias Echeverria rámutatott az e-G8-ak párizsi csúcstalálkozóján lezajlott vita 
jelentőségére is. Az ipari innovációnak a médiáról a kiskereskedelemre átterjedése –
ami a világháló két évtizeddel ezelőtti felfedezésével bontakozott ki – a globális 
gazdaság számára jelentős előnyöket hozott. Az e-G8 találkozóról készült 
McKinsey-jelentés megállapította, hogy az elmúlt öt évben az érett gazdaságokban 
az internetnek tudható be a növekedés 21 %-a. A csúcstalálkozó aggályoknak adtak 
hangot az adatvédelem, a szerzői jogok védelme és információmonopóliumok 
létrejötte miatt. Azonban gondosan kerülni kell az internet túlszabályozását, mivel 
előfordulhat, hogy az nem lesz az a nyílt tér, amelynek eredetileg szánták.

2. Malcolm Harbour – az IMCO bizottság elnöke – nyitotta meg a vitát a 
munkacsoport munkája fontosságának kiemelésével, mivel ez a munka 
kulcsfontosságú politikai jelentőséggel bír, és bizottsági javaslatokat vár ezen a 
területen. 

Harbour felszólalását az e-kereskedelmi irányelv (2000/31/EK) hatálya és 
alkalmazása értékelése fontosságának hangsúlyozásával kezdte. Ez egy korát 
megelőző, előremutató irányelv volt, és talán sokkal radikálisabb annál, ami ma 
elérhető lenne. Az elektronikus kereskedelemről 2000-ben elfogadott irányelv olyan 
belső piaci keretet hoz létre az elektronikus kereskedelem számára, amely 
jogbiztonságot nyújt a vállalkozások és a fogyasztók számára egyaránt. Harmonizált 
szabályokat hoz létre olyan kérdésekről, mint az online szolgáltatókra vonatkozó 
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átláthatósági és tájékoztatási követelmények, a kereskedelmi kommunikáció, az 
elektronikus szerződések és a közvetítő szolgáltatók felelősségének korlátozása. 

A belső piac elektronikus kereskedelmi környezetben való megfelelő működését a 
belső piaci záradék biztosítja, ami annyit jelent, hogy az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatások  elviekben azon tagállam jogszabályainak hatálya alá 
tartoznak, ahol a szolgáltató letelepedett. Viszont az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatások fogadásának helye szerinti tagállam nem korlátozhatja a 
bejövő szolgáltatásokat. 

Az e-kereskedelemről szóló uniós irányelvet kiegészítő intézkedés az online fizetések 
elektronikus hitelesítése mellett az elektronikus aláírásról szóló uniós irányelv. Ezek 
az intézkedések az új fogyasztóvédelmi szabályokat bevezető, fogyasztói jogokról 
szóló új irányelv mellett igen fontos lépést alkotnak a fogyasztói bizalom 
elmélyítésében, különösen a határokon átnyúló e-kereskedelem vonatkozásában. A 
következő lépések közé tartozik a szabványokról szóló rendelet reformja, ami szintén 
hatással lesz az e-kereskedelemre.

Amire szükség van, az a fogyasztóvédelmi stratégia egészként történő kezelése, 
ahelyett, hogy egyfelől a digitális egységes piacról, másfelől pedig a belső piacról 
beszélnénk, mintha ezek nem kapcsolódnának össze. Nagyobb átláthatóság szükséges, 
illetve a távközlési csomag más szolgáltatási területekre, szállításra és vásárlásra 
történő alkalmazása jelentős javulást fog hozni az online szolgáltatások minőségében 
és normáiban is.

Az internetes kereskedelmi megbízhatósági jel kiadására vonatkozó magatartási 
kódexnek – ahhoz, hogy jelentőségteljes és látható legyen – „aranystandardnak” kell 
lennie. Ez a valós eredményesség megvalósításához költségvetési beruházásokat is 
magával von. Az IMCO éppen 2011. május 25-én fogadta el „A kereskedelem és 
forgalmazás hatékonyabb és tisztességesebb belső piacáért 2020-ra” című véleményét, 
amely e tekintetben megfelelő hivatkozási alap lehet.

A fogyasztói jogokról szóló új irányelv és a nem hivatalos háromoldalú 
megbeszélések keretében zajló munka keretében egy sor harmonizált feltételt vitattak 
meg, különösen a távértékesítés és a távollevők közötti szerződések tekintetében. A 
Parlamentnek meg kell majd vizsgálnia a Bizottság által javasolt teljes csomagot.

Harbour felszólalásának befejezéseként körültekintésre kérte fel a munkacsoportot az 
e-kereskedelmi irányelv bármiféle módosítása tekintetében, mivel ha azt vitára 
bocsátják, egyes vonatkozásai tekintetében nehézségekbe ütközhet a konszenzus 
elérése. Ugyancsak körültekintő bánásmódot igényel a héáról és azon akadályokról 
folyó vita, amelyeket a héa támaszt a határokon átnyúló e-kereskedelem tekintetében, 
mivel ez az adóharmonizációs vita része, és meg kell kezdeni a héa online 
környezetben való vizsgálatát, hogy az felvet-e bármiféle versenytorzulási kérdést. Az 
e-kereskedelemről szólva más adók, így a társasági adó is szerepet kap, ahogy az az 
online szerencsejátékról szóló zöld könyvben is látható.
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3. Ken Ducatel, az Információs Társadalmi és Médiaügyi Főigazgatóság C 
Igazgatósága: Politikai koordináció és stratégia, Digitális menetrend: politikai 
koordináció főosztályának vezetője az Európai digitális menetrend és e-
kereskedelem témakörhöz szólt hozzá.

Ducatel úr előadását annak kiemelésével indította, hogy adatok igazolják az Észak- és 
Dél-Európa között az internetes gazdaság tekintetében fennálló jelentős eltérést. 
Észak-Európában az internet a tagállami gazdaságok növekedési motorja, míg Dél-
Európában kisebb fontosságot tulajdonítanak a digitális egységes piacnak és a 
határokon átnyúló e-kereskedelemnek. Az európai határokon átnyúló e-kereskedelmi 
ügyletek iránti keresletet különféle akadályok korlátozzák, amelyekkel az uniós 
fogyasztók és vállalkozások az online környezetben szembesülnek. Európa még 
mindig nemzeti online piacok kavalkádja. Beruháztunk az európai belső piacba, de a 
valóságban 27 online nemzeti piacunk van.

A 2011. március 31-i digitális menetrend eredménytábla az Európai Bizottság által 
közzétett első ilyen eszköz, amely mutatja az EU és a tagállamok teljesítményét az 
egyeztetett célkitűzések megvalósításában a digitális menetrend eredménytábla 
bevezetésének első évét követően. Az eredménytábla 101 célzott intézkedést tartalmaz 
(78 bizottsági, ebből 31 jogalkotási javaslat, 23 pedig tagállami), amelyek együttesen 
fognak hozzájárulni a növekedéshez az „angyali kör” ösztönzésével: az új 
szolgáltatásokat és az innovációt akadályozó szűk keresztmetszetek megszüntetése 
élénkíteni fogja a keresletet, ami fokozni fogja az infrastrukturális és innovációs 
beruházások ösztönzőit. Az intézkedések 7 főcím köré csoportosulnak, amelyek 
mindegyike az európai digitális gazdaság egy-egy kulcsterületét képviseli. 
Összességében megfelelő az előrehaladás: 11 intézkedés megvalósult (kettő határidő 
előtt), 6 tavaly teljesítendő intézkedés teljesítése késik, a többi 84 pedig nagyjából a 
tervek szerint halad. Az eredménytábla megerősíti a nyitott adatokra vonatkozó 
kezdeményezést. Ami még mindig lemaradásban van, az a határokon átnyúló e-
kereskedelem. 

Melyek azok az előnyök, amelyekben a fogyasztók az e-kereskedelem révén 
részesülnek? Az előny kettős: az e-kereskedelem fogyasztói jólétet kelt, a 
vállalkozások oldalán ösztönzi az innovációt és a versenyt, így a fogyasztók számára 
termékek nagyobb választékát biztosítja, amelyek nem feltétlenül érhetőek el a 
fogyasztó országában, továbbá megtakarítási lehetőséget teremt. 

A digitális menetrendnek számos egymásba kapcsolódó eleme van, amelyek 
együttesen segíteni fogják az internetes ügyletek egyszerűvé tételét. 
Intézkedéscsomagot fogadnak el, például az e-kereskedelmet kiegészítő egységes 
európai fizetési térséget (SEPA). A zökkenőmentes SEPA még mindig távol van. Ez 
azonban az e-fizetésekkel együtt jelentős kérdéskör. 

Az aláírások (fizikai vagy elektronikus) kölcsönös elismerése és a határokon átnyúló 
hitelesítés fontos előrevivő lépés lesz, és támogatni fogja az e-kereskedelem egyes 
akadályainak leküzdését. 
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Az e-kereskedelemben továbbra is nyitott és további vitát igénylő kérdés az, hogy mit 
kell a teljesítés helyének tekinteni, és mely ország joga irányadó? Az év során később 
a kérdéssel foglalkozó Egészség- és Fogyasztóügyi Főigazgatóság jogalkotási 
javaslatot fog beterjeszteni az alternatív vitarendezésről és az online vitarendezési 
rendszerről. A bírósági jogorvoslatot lehetőség szerint kerülni kell, és a vitarendezésre 
a jelenlegi rendszerben rendelkezésre állóknál egyszerűbb eszközöket kell találnunk. 
A hathatós alternatív vitarendezésnek gyorsan, méltányosnak és elérhető árúnak kell 
lennie, hogy azt a fogyasztók valóban igénybe vehessék. A jelenlegi költségek 
magasak (vö. a .EU domainnévre vonatkozó jogvitával, amelynek rendezése 
ügyenként 1 000 EUR körüli, és nem intézhető összevontan).

Az európai megbízhatósági jel létrehozásához fel kell vállalni a vezető szerepet. 2000 
óta számos megbízhatósági rendszer jött létre, azonban a e-kereskedelem használóinak 
zöme ezeket nem ismeri, különösen a határokon átnyúló ügyletekben, vagy nem érti, 
hogy miért van szükség a megbízhatósági jelre, mivel a márkanév használatát 
elegendőnek tekintik. A márkás termékek azonban túlságosan drágák lehetnek egy 
kisebb kiskereskedő számára, és ezért egy megbízható megbízhatósági jel létrehozása 
hozhat megoldást. A fogyasztók bizalmának megnyerése érdekében megfelelő 
kialakításra van szükség. 

Ami az e-kereskedelem értékelésén túl a legfontosabbnak tűnik, az az online 
tevékenység, illetve a párhuzamos tevékenységek – így a szélessávú hozzáférés és a 
távközlési csomag alkalmazása – stratégiai szemlélete. Az elektronikus 
kereskedelemmel foglalkozó munkacsoport célja ennek elérése. 

4. E-kereskedelem és szellemi tulajdonjogok, Jean Bergevin, az Európai Bizottság 
Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Főigazgatósága hamisítás és kalózkodás elleni 
küzdelem főosztályának vezetője előadásában.

Miért nem indult be kielégítő mértékben a határokon átnyúló e-kereskedelem? 

A számadatok a hamisítások számának emelkedését mutatják. Azt gondolhatjuk, hogy 
az internetes kereskedelem ösztönzi a hamisított termékek online értékesítését. A 
hamisítás növekedhet a megnövekedett internetes kereskedelem következtében, ez a 
két dolog azonban nem keverendő össze. Az internet nem a jogellenes gyakorlatok 
terjedéséhez, hanem általánosságban az online tevékenységhez járult hozzá. Így a 
jogszerű e-kereskedelem további virágzásának megengedése mellett a hamisítás és 
kalózkodás visszaszorítása érdekében fel kell lépni az illegális gyakorlatok ellen. Ezek 
a számadatok azonban nem foglalják magukban a kalózkodást. A kalózkodás – ami 
fájlok illegális ingyenes letöltése – elkülönül a hamisítástól. Hasznos lenne 
számadatokat gyűjteni a kalózkodás vonatkozásában is, hogy teljes mértékben 
megérthessük, hogy miként is állunk a jogalkalmazási követelményekkel.

A – különösen az Európán kívülről érkező – márkanevek elismerésének európai 
rendszere segíthetne az e-kereskedelembe vetett bizalom erősítésében. Védelmet kell 
biztosítani az ismert márkáknak és a kapcsolódó szellemi tulajdonjogoknak. Az 
előrevivő út az európai kollektív jogkezelés lehet, és egy ilyen intézkedés stratégiai 
jelentőségű lehet az e-kereskedelem tekintetében.
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Az e területen alkalmazandó jogszabályi intézkedés a szellemi tulajdonjogok 
érvényesítéséről szóló irányelv (2004/48/EK). Az irányelv általánosságban vonatkozik 
a szellemi tulajdonjogokra, de érinti a digitális környezet felfogását is.

A Bizottság 2011. május 4-én egyetértési nyilatkozatot adott ki az értékesítésről. Ez a 
nyilatkozat kulcsfontosságú a fogyasztói bizalom kiépítésében és az e-kereskedelem 
fejlesztésében, mivel érvényre juttatja a hamisítás elleni intézkedéseket. Az egyetértési 
nyilatkozat alapjait a szellemi tulajdonjogok belső piaci érvényesítésének fokozásáról 
szóló 2009-es bizottsági közlemény fektette le, amely elismerte, hogy a hamisítás és 
kalózkodás elleni küzdelem nem csak a jogtulajdonosok, hanem más érdekeltek javát 
is szolgálja, így az internetes platformok, nagykereskedők, kiskereskedők és 
fogyasztók érdekeit is. Ugyanígy az átfogó európai hamisítás- és kalózkodásellenes 
tervről szóló tanácsi állásfoglalás és a szellemi tulajdonjogok belső piaci 
érvényesítéséről szóló tanácsi állásfoglalás is elismerte a hamisítás és kalózkodás 
súlyosságát, valamint a kultúrára és kreativitásra, illetve az Európai Unió 
versenyképességére, vállalkozásaira, alkotó erőire és fogyasztóira gyakorolt hatásait. 
Az Európai Unió a bizottsági közleményre adott válaszában általánosságban 
jóváhagyta ezt a felfogást. 

A digitális piac fontos jellemzője a nyomon követhetőség, ami segítheti a 
jogérvényesítés javítását. A cél nem az internet „rendőri felügyelete”, de szükség van 
a termékekhez fűződő szerzői jogok online védelmét szolgáló intézkedésekre és 
gyakorlatokra. A szellemi tulajdonjogok érvényesítéséről szóló irányelv 
felülvizsgálatára 2012-ben kerül sor. Az irányelv felülvizsgálatáról nyilvános 
meghallgatást tartottak (2011. április 19. és 2011. június 7. között). Ezt kiterjedt 
hatásvizsgálat fogja követni. 

5. A héa és az e-kereskedelem, Patrice Pillet, az Európai Bizottság Adóügyi és 
Vámuniós Főigazgatósága héa és egyéb forgalmi adók 1. egységének részlegvezetője 
előadásában. 

A hozzáadottérték-adó (héa) az áruk előállításával és értékesítésével, valamint 
szolgáltatások nyújtásával járó kereskedelmi tevékenységekre alkalmazott általános 
fogyasztási adó. 

A hozzáadottérték-adó (héa) az Európai Unió tagállamai nemzeti költségvetésének 
jelentős forrása. Az uniós szinten elfogadott és nemzeti szinten alkalmazott 
jogszabályokon alapuló héarendszer azonban számos hiányosságban szenved, amelyek 
gátolják annak teljes hatékonyságát és a valóban egységes piac követelményeivel való 
összeegyeztethetőségét.

Az első héa-irányelv 1967-re nyúlik vissza. Majd az egységes európai piacra és a 
belső határok megszüntetésére figyelemmel 1993-ban – és ezért jóval az e-
kereskedelem megjelenése előtt – készült el az első jogszabályi keret, átmeneti 
intézkedésekkel. Manapság a héa az e-kereskedelem és a távértékesítés legjelentősebb 
akadályainak egyike. Mindeddig a közös hozzáadottértékadó-rendszerben előírt 
egységes adóalap-megállapítás nem kezelte megfelelően az elektronikus úton nyújtott 
szolgáltatásokat, mivel a rendszer létrehozásakor ilyen szolgáltatásnyújtást egyszerűen 
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nem vettek figyelembe. Ennek következtében a korábbi héaszabályok ezen ügyletekre 
történő alkalmazása megkülönböztető eredményre vezetett. Korábban az elektronikus 
úton teljesített, EU-n belülről származó szolgáltatásokat a fogyasztás helyére tekintet 
nélkül héa terhelte, míg az EU-n kívülről származókat akkor sem terhelte héa, ha a 
teljesítésükre az EU-n belül került sor.

A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK
tanácsi irányelv kodifikálja a héa közös rendszerének az Európai Unióban történő 
bevezetését. A héa közös rendszere az EU-n belül vásárolt és az EU-n belüli 
fogyasztás céljára eladott árukra és szolgáltatásokra vonatkozik. Az adó kiszámítása az 
árukhoz és a szolgáltatásokhoz a termelés és a forgalmazási lánc egyes szakaszain 
hozzáadott érték alapján történik. A héát végül a végső fogyasztó viseli a termék vagy 
szolgáltatás árához hozzáadott százalékos többlet formájában. Ez a végső ár a termelés 
és a forgalmazás minden szakaszában hozzáadott összesített érték. A termék vagy 
szolgáltatás szállítója (az adóalany) a nemzeti adóhatósághoz fizeti be az áruk és 
szolgáltatások után fizetett héát, az általa a beszállítóinak megfizetett héa levonása 
után.

Az adózó által e minőségében eljárva egy uniós ország területén végzett visszterhes 
ügyletek héakötelesek. Ugyancsak terheli héa a bármely személy általi behozatalt.

Az adóköteles ügyletek körébe a következők tartoznak:

 adóalany általi termékértékesítés; 
 EU-országban más EU-országból származó termék EU-n belüli 

megszerzése; 
 adóalany általi szolgáltatásnyújtás; 
 termékimport az EU-n kívülről (harmadik területről * vagy nem EU-

országból). 

Termékbeszerzést terhelő héa

EU-n belüli termékbeszerzésre akkor kerül sor, amikor a terméket egyik EU-országból 
egy másikba szállítják. Ez akkor valósul meg, ha az adózó által az uniós indulási 
országban eladott terméket egy másik uniós (érkezési) országban adóalany – e 
minőségében eljárva – vagy nem adóalany jogi személy veszi meg. Akkor is EU-n 
belüli beszerzésről van szó, ha új közlekedési eszközöket és a jövedéki termékeket 
más személyek vesznek meg.

Ha a nem adóalany jogi személyek és a tárgyi adómentes adóalanyok egyes kategóriái 
teljes Unión belüli termékbeszerzése nem haladja meg az évi 10 000 EUR-t, ezek a 
beszerzések csak akkor héakötelesek, ha a vevő az adóalanyként való bejelentkezés 
mellett dönt.

A használt cikkek, műalkotások, gyűjteménydarabok és régiségek Unión belüli 
beszerzése nem héaköteles, ha az eladó olyan adóalany kereskedő vagy nyilvános 
árverés szervezője, aki a termékeket terhelő adót már sajátos árrésadózási rendszer 
alapján már megfizette.
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Az elektronikus úton nyújtott szolgáltatásokat terhelő héa

Az elektronikus úton nyújtott szolgáltatások körébe tartoznak a kulturális, művészeti, 
sport-, tudományos, oktatási, szórakoztatási vagy hasonló tevékenységek, illetve 
általánosságban a szoftverek, videojátékok és számítógépes szolgáltatások. Ennek 
eredménye a következő:

 meghatározott elektronikus úton teljesített szolgáltatások nem uniós 
gazdasági szereplő által uniós vevőnek nyújtásakor az adózás helye az EU-
n belüli, ezért az ügylet adóköteles; 

 ha ezeket a szolgáltatásokat uniós gazdasági szereplő nem uniós vevőnek 
nyújtja, az adózás helye a vevő tartózkodási helye, ezért az ügyletet uniós 
héa nem terheli; 

 amikor uniós gazdasági szereplő ezeket a szolgáltatásokat más tagállambeli 
vállalkozásnak nyújtja, a teljesítés helye az üzleti vevő letelepedési helye; 

 amennyiben az uniós gazdasági szereplő ezeket a szolgáltatásokat uniós 
magánszemélynek vagy azonos tagállambeli adóalanynak nyújtja, a 
teljesítés helye a szolgáltatás nyújtójának helyéhez kötődik. 

Nem uniós gazdasági szereplőknek a héa alá csak akkor kell bejelentkezniük, ha üzleti 
tevékenységüknek része a végső fogyasztó számára történő értékesítés. Ha uniós 
vállalkozásoknak szállítanak (és ez ilyen ügyletek nagy tömegét lefedi), nem terhelik 
őket kötelezettségek, mivel az üzleti vevők önbevallással maguk állapítják meg a héát 
egy „fordított adókivetési mechanizmus” alapján.

A nem uniós vállalkozások számára a legegyszerűbb és legvonzóbb lehetőség az 
irányelvben az ilyen vállalkozások számára kínált egyszerűsített rendszer 
igénybevétele. Ez lehetővé teszi számukra, hogy uniós adóbejelentkezésüket egyetlen 
európai uniós tagállamban teljesítsék, kihasználva az egyszerűsített megfelelési és 
online adatszolgáltatási eljárások előnyeit.

A nem uniós vállalkozások a választásuk szerinti tagállamban teljesíthetik az 
adóhatósághoz való bejelentkezést. A nem uniós vállalkozásoknak a nem üzleti uniós 
vevők számára a vevő lakóhelye szerinti tagállam normál adókulcsa szerint kell 
felszámítaniuk a héát. Minden harmadik hónapban a bejelentkezésük helye szerinti 
adóhatóságnak megfizetik a beszedett adót, és elektronikus formában bevallást 
nyújtanak be, amely minden egyes uniós tagállam tekintetében részletezi a teljes 
értékesítést. Ezen információ alapján a bejelentkezés helye szerinti tagállam átvezeti 
az adóbevételt a vevő országának. A nem uniós vállalkozások számára ezt az 
egyszerűsített rendszert három évig lehet alkalmazni, a technikailag előrehaladottabb 
rendszerre való áttérés lehetőségével.

Ezek alól az általános szabályok alól azonban léteznek bizonyos kivételek. Az érintett 
szolgáltatások körébe tartoznak az ingatlannal, személyszállítással és áruszállítással, 
kultúrával, művészettel, sporttal, tudománnyal, oktatással kapcsolatos 
tevékenységekhez kötődő szolgáltatások, éttermi és vendéglátási szolgáltatások, 
valamint közlekedési eszközök rövid távú bérlete. E kivételek fő célja annak 
biztosítása, hogy a szolgáltatást annak tényleges igénybevétele helyén adóztassák meg.
A nem uniós országokkal való viszonyban a kettős adóztatás, az adóztatás kikerülése 
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vagy a versenytorzulás megelőzése érdekében az uniós tagállamok a következőt 
fontolhatják meg:

 bizonyos szolgáltatások területükön található teljesítési helyét úgy 
tekinthetik, mintha az az EU-n kívül lenne, amennyiben a tényleges 
használat és a szolgáltatás igénybevétele az EU-n kívül történik; 

 bizonyos szolgáltatások EU-n kívül található teljesítési helyét úgy 
tekinthetik, mintha az EU-országban lenne, amennyiben a tényleges 
használat és a szolgáltatás igénybevétele területükön történik. 

A termékimport teljesítési helye azon EU-ország, amelynek területén a termék az 
EU területére történő belépéskor található.

Adóköteles esemény és a héa felszámíthatósága

A számos felsorolt eset kivételével az adóköteles esemény a termékértékesítés vagy a 
szolgáltatás nyújtása, és az adófizetési kötelezettség is ebben az időpontban 
keletkezik.

Az EU-n belüli termékbeszerzés tekintetében az adóköteles esemény a beszerzés és 
adófizetési kötelezettség időpontjában keletkezik, a beszerzést követő hónap 15. 
napján. Ha azonban a számlát ezen időpont előtt kibocsátják, az adófizetési 
kötelezettség a számlakibocsátás időpontjában keletkezik.

A 2010/45/EU irányelv módosítja a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 
2006/112/EK irányelvet a számlázás szabályai tekintetében. 2013. január 1-jétől – a 
2010/45/EU irányelv hatálybalépésétől – a héa a számla kiállításakor vagy az irányelv 
222. cikkében említett határidő lejáratakor lesz esedékes, ha számlakibocsátás addig 
nem történt. Termékimport esetében az adóköteles esemény és az adókötelezettség 
akkor keletkezik, amikor a terméket valamely uniós országba beléptetik.

Vizsgálat alatt áll a nem uniós forgalmazási szolgáltatások egyablakos 
héarendszerének, illetve a kiskereskedők olyan egyablakos rendszerének létrehozása, 
amelyben egyetlen formanyomtatvánnyal teljesíthetik héafizetésüknek az illetékes 
tagállamokhoz történő leosztását. 2015-től kezdődően a fogyasztás szerinti tagállam 
adója fog vonatkozni az uniós eladótól beszerzett termékekre.

A Bizottság 2010. december 1-jén tette közzé a héa jövőjéről szóló zöld könyvét, 
amelynek alapja az „Úton egy egyszerűbb, szilárdabb és hatékony héarendszer felé” 
című, 2010. január 12. és 2011. május 31. között lezajlott, éppen befejeződött 
konzultáció volt. A konzultáció célja az volt, hogy széles körű vitát indítson az összes 
érdekelt körében a jelenlegi héarendszer értékeléséről és a lehetséges további 
lépésekről annak az egységes piaccal való összeegyeztethetőségének és bevételszerző 
kapacitásának erősítése érdekében, egyidejűleg csökkentve a megfelelési költségeket.

A zöld könyv foglalkozik különösen a határokon átnyúló értékesítések megítélésével, 
illetve más kulcskérdésekkel, ideértve az adósemlegességet, az egységes piacon 
szükséges harmonizáció fokát és a bürokrácia csökkentését, egyidejűleg biztosítva a 
tagállami héabevételeket.
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6. A munkacsoport negyedik ülésének összegzéseként a résztvevők a következő 
kérdéseket vetették fel további megvitatást igénylő témaként:

A munkacsoport koordinátora, Arias Echeverria kiemelte azt a tényt, hogy az e-
kereskedelem az USA-ban sikeresebbnek tűnik, mint Európában, különösen a 
határokon átnyúló e-kereskedelem. Meg lehetne esetleg vizsgálni az USA helyzetét, 
hogy milyen megoldásokat találtak az Európában még mindig megoldatlan 
kérdésekre.

A fogyasztói jogokról szóló új irányelv nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. 
Esetleg az e-kereskedelem teljes rendszerének felülvizsgálata helyett hasznosabb 
lenne egy puhább, lépésenkénti megközelítés. Az e-közbeszerzés lehetne az első lépés, 
mivel ez segíthet a munkacsoportban felvetett problémák közül számos kérdése 
megoldásában. Az e-közbeszerzés azonban még mindig több kiegészítő intézkedést 
igényel, ilyen az elektronikus aláírás és az elektronikus hitelesítés. Portugália sokat tett 
az e-közbeszerzés akadályainak felszámolásával, és a portugál felfogás alkalmazható 
lehet Európa más részeire is.

Páneurópai szinten a legjelentősebb akadályok egyike a héa. Ezt egyszerre kell 
megoldani. A héáról szóló zöld könyv kiváló eszköz a további tárgyaláshoz és 
párbeszédhez, az e-kereskedelem és az internetes eladások fokozásához azonban 
tovább kell lépni. Ezt meglehetősen gyorsan kell megoldani. A héacsökkentés vagy a 
szükség esetén a héamentesítés lehetősége fennáll. A lakosság e-kereskedelem 
használatára való megtanítása elengedhetetlen, és az internetes kiskereskedelemmel 
kapcsolatos oktatás jelenlegi héarendszere is felülvizsgálatot igényel. 

Az online zene más kérdés. A digitális médium fejlődési sebessége igen gyorsan 
változik, és a fiatalokat a politikusok tanácsadójaként be kell vonni, mivel a helyes 
intézkedéstípus bevezetésének módjára a legjobb rálátásuk nekik van. 

Az EU-USA összehasonlítást és a bevált gyakorlatok modelljeit illetően kiemelést 
nyert, hogy az USA-ban az igazgatási teher más, miközben az EU-ban a héabevételek 
az esetleges nagyobb teher ellenére kedvezőbbek. Az USA-ban a forgalmi adó 
tekintetében jogérvényesítés nincs, azt az önkéntes jogkövetésre hagyják, az EU-ban 
azonban nem ez a helyzet.

A másik megoldandó joghézag, hogy a héa kinek a joghatósága alá tartozik.

Mi a cél az online kereskedelem tekintetében? A cél 2015-re a 20 %-os részesedés 
elérése, ahogyan az a 2011. május 31-I digitális menetrend eredménytáblában is 
szerepel.

A védjegyek online és offline védelme még nem azonos. Az ellátási láncban 
különösen felelősségteljes magatartás és a hamisítás elleni védelem szükséges. Amint 
az ellátási lánc egyre hosszabb lesz, egyre több a közvetítő, és a problémák 
valószínűsége is nőhet. Az átláthatóság fokozása e növekedési területen mindenki 
számára előnyös helyzetet teremthet. Alkalmazni kell az egyetértési nyilatkozatot, 
amelynek elfogadása két évbe tellett. Szem előtt kell azonban tartani, hogy internet 
egy nyitott tér, és annak sikere az alacsonyabb belépési akadályokban rejlik.
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A távközlési szolgáltatásoknak és a szélessávú szolgáltatásoknak ki kell elégíteniük a 
keresletet. Ha e szolgáltatások telítettek, nem feltétlenül lehetséges az összes 
szolgáltatás elérése, és szolgáltatásfejlesztésre lesz szükség. Az Információs 
Társadalmi és Médiaügyi Főigazgatóság július 13-án fog vitát tartani az érdekeltekkel 
a jelenlegi rendszer továbbfejlesztéséről, a 30 Mbyte/s 2020-as célkitűzését szolgáló 
üzleti modell kialakítása céljából.
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NAPIREND

A munkacsoport első ülése, 2011. március 23.:
8:00:00 – 10:30:00, Brüsszel

Ülésterem: [ASP1E3] (reggelivel)

1. A napirendtervezet elfogadása.

2. Pablo Arias Echeverría európai parlamenti képviselő koordinátor üdvözli és 
bemutatja a munkacsoport tagjait és résztvevőit. A munkacsoport 
munkamódszerének bemutatása.

3. Az e-kereskedelem európai uniós jövőjéről szóló új bizottsági közlemény felé, Jean 
Bergevin, az Európai Bizottság Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatósága szabad 
mozgás és letelepedés szabadsága (II.: kiskereskedelem és informatikai 
szolgáltatások) főosztályának vezetője előadásában.

4. E-kereskedelem és fogyasztók David Mair, az Európai Bizottság Egészségügyi és 
Fogyasztóvédelmi Főigazgatósága Fogyasztói Piacok főosztályának vezetője 
előadásában.

5. Európai digitális menetrend és e-kereskedelem, Miguel GONZALEZ-SANCHO,
az Információs Társadalmi és Médiaügyi Főigazgatóság C1: Digitális menetrend: 
politikai koordináció főosztály főosztályvezető-helyettesének előadásában. 

6. Eszmecsere.

7. Egyéb

8. A munkacsoport következő ülésének időpontja, helye és témája.
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NAPIREND

A munkacsoport második ülése, 2011. április 19.
10:00 – 12:30, Brüsszel

Ülésterem: [ASP A1E-1]
(Szinkrontolmácsolás FR, IT, EN, ES nyelvre)

1. A napirendtervezet elfogadása.

2. Pablo Arias Echeverría európai parlamenti képviselő koordinátor üdvözli és 
bemutatja a munkacsoport tagjait és résztvevőit. 

3. Pablo Arias Echeverría európai parlamenti képviselő vitaindító előadása.

4. A fogyasztói jogokról szóló irányelv és az e-kereskedelem, Andreas Schwab európai 
parlamenti képviselő előadásában. Az előadó a fogyasztói jogokról szóló irányelv 
előadója.

5. Az e-kereskedelem és a fogyasztók Európában, Ursula Pachl, a BEUC (a Fogyasztók 
Európai Szervezete) igazgatóhelyettesének előadásában.

6. Postai szolgáltatások és e-kereskedelem, Werner Stenggaz Európai Bizottság Belső 
Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóságának E3 – online szolgáltatások és postai 
szolgáltatások főosztályának főosztályvezetője előadásában. 

7. Postai szolgáltatások és e-kereskedelem, a magánszektor szemszögéből, Carsten 
Hess, a Deutsche Post DHL alelnöke és a brüsszeli vállalati képviselet vezetője 
előadásában. 

8. Eszmecsere.

9. Egyéb

10. A munkacsoport következő ülésének időpontja, helye és témája.
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NAPIREND

A munkacsoport harmadik ülése: 2011. május 3., kedd
10:00 – 12:30, Brüsszel

Ülésterem: [ASP A1G-1]
(Szinkrontolmácsolás FR, IT, EN, ES nyelvre)

1. A napirendtervezet elfogadása.

2. Pablo Arias Echeverría európai parlamenti képviselő koordinátor üdvözli és 
bemutatja a munkacsoport tagjait és résztvevőit. 

3. Pablo Arias Echeverría európai parlamenti képviselő vitaindító előadása.

4. Adatvédelem az e-kereskedelemben, Marie Hélène Boulanger, az Európai 
Bizottság Jogérvényesülési Főigazgatósága 3. főosztályának vezetője előadásában.

5. Kis- és középvállalkozások, e-kereskedelem és az Európai Bizottság elektronikus 
számlázási kezdeményezése, Danny Bunch, az Európai Bizottság 
Vállalkozáspolitikai és Ipari Főigazgatósága D3, IKT a versenyképességért és az 
ipari innovációért főosztály főosztályvezető-helyettese előadásában.

6. Online platformok és kkv-k, egy új gazdasági rendszer, Stefan Krawczyk, az 
EBay Európa rangidős igazgatója és európai kormányzati kapcsolati tanácsadója
előadásában..

7. Üzletszerzés online, a Google kezdeményezése, Julien Blanchez, a Google 
Belgium országigazgatója előadásában.

8. Megbízható webáruházak, egy magánszektorbeli kezdeményezés egy európai 
megbízhatósági jel kialakítására, Jean-Marc Noel, a Trusted Shops alapítója 
előadásában.

9. Eszmecsere.

10. Egyéb

11. A munkacsoport következő ülésének időpontja, helye és témája.
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NAPIREND

A munkacsoport negyedik ülése: 2011. május 31., kedd
10:00 – 12:30, Brüsszel

Ülésterem: [ASP A1G-1]
(Szinkrontolmácsolás FR, IT, EN, ES nyelvre)

1. A napirendtervezet elfogadása.

2. Pablo Arias Echeverría európai parlamenti képviselő koordinátor üdvözli és 
bemutatja a munkacsoport tagjait és résztvevőit. 

3. Malcolm Harbour, a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság elnökének vitaindító 
előadása

4. Neelie Kroes, az Európai Bizottság alelnöke és a digitális menetrendért felelős biztos.

5. Európai digitális menetrend és e-kereskedelem, Ken Ducatel, az Információs 
Társadalmi és Médiaügyi Főigazgatóság C1: Digitális menetrend: politikai 
koordináció főosztály főosztályvezetőjének előadásában.

6. E-kereskedelem és szellemi tulajdonjogok, Jean Bergevin, az Európai Bizottság 
Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Főigazgatósága hamisítás és kalózkodás elleni 
küzdelem főosztályának vezetője előadásában.

7. A héa és az e-kereskedelem, Patrice Pillet, az Európai Bizottság Adóügyi és 
Vámuniós Főigazgatósága héa és egyéb forgalmi adók 1. egységének részlegvezetője. 

8. Eszmecsere.

9. A munkacsoport koordinátorának záró megjegyzési és a munkacsoport fő 
következtetéseinek az IMCO-n belüli ismertetése napjának bejelentése.


