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AZ IMCO E-KERESKEDELEMMEL FOGLALKOZÓ 
MUNKACSOPORTJÁNAK KÖVETKEZTETÉSEI

Bevezetés

2011. február 28-án az IMCO koordinátorai azzal bízták meg Pablo Arias Echeverríát, az e-
kereskedelmi belső piac kialakításáról szóló jelentés előadóját, hogy állítson fel egy ezzel a 
témával foglalkozó munkacsoportot. A munkacsoport fórumot biztosított az európai 
intézmények politikai döntéshozói és a vonatkozó érdekelt felek számára, hogy kicseréljék 
nézeteiket, elemezzék az e-kereskedelem fejlesztéséhez és a fogyasztók bizalmának 
erősítéséhez szükséges lépéseket, és elmélyítsék az európai megbízhatósági jel 
megteremtésére irányuló – az Európai Parlament által már elfogadott – kezdeményezés 
megvalósításához elengedhetetlen intézkedéseket.

A munkacsoport célja

A gazdasági válság közepette Európának a saját hasznára kell fordítania az 500 millió 
fogyasztóból álló egységes piacban rejlő előnyöket. Az e-kereskedelem olyan eszköz, amely 
komoly lehetőségeket kínál az európai uniós gazdaság és az európai belső piac 
versenyképességének megújítására és javítására. Az erős európai piacnak globális szinten is 
versenyben kell tudnia maradni. Most lehetőségünk nyílik arra, hogy tökéletesítsük a 
szabályokat, és elérjük, hogy a belső piac a jövőben erősebb és globális szinten 
versenyképesebb legyen.

Az internet átalakította az élet- és munkavégzési módunkat, információhoz jutunk, a 
közösségi hálókon keresztül kapcsolatba lépünk másokkal, és hatalmas lehetőségeket rejt 
magában életünk számos más területének (például az oktatás) megváltoztatásához. Az internet 
gazdaságra kifejtett közvetlen hatása megkérdőjelezhetetlen, akárcsak az, hogy a következő 
években is ugyanezt a hatást fogja kifejteni. Társaságok, magánszemélyek, kormányok és 
vállalkozók számára lehetőség nyílt arra, hogy a web segítségével gyökeresen megújítsák 
információ-felhasználási és -közlési szokásaikat, és a világ minden részén kínálják áruikat és 
szolgáltatásaikat.

Európában továbbra is számos korlátja van az unión belüli elektronikus kereskedelemnek, 
mint a nem egységes fogyasztóvédelmi szabályok és adójogszabályok, adatvédelmi és a 
szellemi tulajdont védő szabályok, postai szolgáltatások stb. Az e-kereskedelemmel 
foglalkozó IMCO-munkacsoport célja az volt, hogy egy nyitott és szabad, négy ülésnapból 
álló vitát tartson, ahol az Európai Parlament tagjai, az Európai Bizottság képviselői, a bevont 
érdekelt felek és szakértők elemzik az Európai Bizottság végrehajtás alatt álló különböző 
intézkedéseit, valamint megvitatják a legközelebbi kezdeményezéseket és meghatározzák a 
következő években orvosolandó hiányosságokat.
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A munkacsoport alapvető következtetései

E-kereskedelem és fogyasztók

A határon átnyúló online vásárlás során a fogyasztók e-kereskedelem iránti bizalma nem 
teljes. A közelmúltban megjelent kiadványok – mint az 5. Belsőpiaci eredményösszesítő 
táblázat – kimutatják, hogy az e-kereskedelem folyamatosan növekszik, de csak a határokon 
belül. Ez azt jelzi, hogy a keresleti oldalon jelentős bizalomhiány van.  

A fogyasztókat különböző dolgok nyugtalanítják a határokon átnyúló e-kereskedelemmel 
kapcsolatban, többek között: a jogaikra vonatkozó tudás- és információhiány, 
jogbizonytalanság azzal kapcsolatban, hogy mit lehet tenni, ha valami nem jól működik az 
online vásárlás során, hogyan lehet visszatérítéshez jutni, ha probléma adódik a termék vagy a 
szállítás kapcsán, a csalástól való félelem és a nyelvi korlátok.

A fogyasztói jogok jogi értelemben vett jelenlegi szétaprózódottsága mind a fogyasztók, mind 
az üzleti vállalkozások számára korlátozza a határokon átnyúló kereskedelmet. A nemzetközi 
kereskedelmet folytató kereskedőknek 27 különböző szabálykészlettel kell szembenézniük. 
Az e-kereskedelem és a fogyasztóvédelmi jog harmonizációjának szintje erős 
kölcsönhatásban áll egymással. A fogyasztók ismerni akarják jogaikat, míg a kereskedők a 
seregnyi különféle jogszabály helyett egy egységes jogi szabályozást szeretnének.

Még mindig jelentős számú fogyasztó nem tud a határokon átnyúló kereskedelmet folytató 
kiskereskedők kínálatáról és versenyképes árairól. A mintegy 300 működő árösszehasonlító 
weboldal közül csak egy maréknyi nyújt áttekintést a nemzetközi árakról. Többnyelvű, 
összeurópai árösszehasonlító oldalakra van szükség. A választék csökkentése nélkül az 
internet erejét arra kell felhasználnunk, hogy a fogyasztók hasznosabb és értelmesebb 
összehasonlításokhoz jussanak az árak és a minőség tekintetében.

Javaslatok

 A fogyasztók jogairól szóló irányelv elfogadása több szempontból is előrelépést jelent 
majd a jogbiztonság erősítésében. 

 Hatékony, határokon átnyúló, online alternatív vitarendezési rendszert kell létrehozni 
az Európai Unióban a potenciális ellentétek megoldására.

 Útjára kell indítani az európai uniós internetes jogok kódexét, amint az az európai 
digitális menetrend keretében bejelentésre került, valamint egy magatartási kódexet az 
online felhasználók számára.

 Támogatni kell az Európai Fogyasztói Központokat, és több forrást kell biztosítani 
számukra.

 Többnyelvű, összeurópai árösszehasonlító oldalakat kell indítani, és működésüket 
ösztönözni kell.

 Több információt kell biztosítani, és elő kell mozdítani a fogyasztókat célzó oktatási 
kampányokat.
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Kkv-k

A kkv-k Európa gazdaságának motorjai. A kkv-knek jobban tudatában kell lenniük annak, 
hogy az e-kereskedelem és a határokon átnyúló kereskedelem üzleti tevékenységük gerincét 
adhatja. Az online kereskedelem útjában álló korlátokat meg kell szüntetni, és bőven van még 
javítanivaló az ikt és az ipari innováció területén is Európában, lévén hogy az ikt-t sokkal 
jobban fel lehetne használni a versenyképesség és a növekedés érdekében. 
Az e-kereskedelemnek nemcsak a nagyvállalatok, hanem – üzleti tevékenységük központi 
részeként – a kkv-k működésében is prioritássá kell válnia. Számos példa van olyan 
társaságokra, amelyek az online kereskedelem révén menekültek meg, és néhány olyanra is, 
amelyek az online értékesítés megkezdése után megsokszorozták nyereségüket és 
munkahelyeket hoztak létre. 

Javaslatok

 El kell indítani és elő kell mozdítani az olyan kezdeményezéseket, mint az e-
kereskedelmet támogató hálózat (EBSN), amely számos kkv-t fog össze, hogy azokat a 
digitális ellátási láncokba építse, valamint az e-készségeket fejlesztő program vagy az ikt 
szabványosítás; emellett ösztönözni kell olyan más kezdeményezéseket, amelyek bővítik 
az online kereskedelem előnyeivel kapcsolatos ismereteket és a kkv-k számára elérhető 
információkat, valamint elősegítik csatlakozásukat az e-kereskedelemhez.

 Ki kell fejleszteni az olyan eszközöket, mint az e-számlázás, az e-közbeszerzés, az 
elektronikus aláírás és az elektronikus engedély.

Adatvédelem

A magánélet védelmével és az adatbiztonsággal kapcsolatos kérdések a fogyasztók azon 
legfőbb aggodalmai, amelyek elriaszthatják őket az online vásárlástól. A digitális környezet 
kialakításakor valamennyi érdeket és jogot, valamint az alapvető szabadságok teljes körű 
védelmének szempontjait is figyelembe kell venni. Az adatvédelemről szóló 95/46/EK 
irányelvet valamennyi tagállam végrehajtotta, azonban a végrehajtás módjában, valamint az 
adattovábbítási költségek és az adatok ellenőrzése tekintetében nagy különbségek 
mutatkoznak.

Javaslatok

 Az e területen érvényes jogszabályok harmonizálása a kiszámíthatóbb jogi környezet 
megteremtése érdekében.

 Kulcsfontosságú az adatok átláthatósága, az adatok javításának vagy törlésének 
lehetősége, valamint a szabálysértések bejelentésének kérdése.

 Az adminisztratív terhek csökkentése és az értesítési követelmények egyszerűsítése az 
internetbe és az online környezetbe vetett bizalom erősítése érdekében.

 Az adatvédelmi jogszabályokat a jövő olyan új kihívásaihoz és innovációihoz kell 
igazítani, mint az új, internetalapú számítástechnika, ahol a szoftver, a megosztott 
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erőforrások és az információk egymástól távoli szervereken helyezkednek el („felhőalapú” 
számítástechnikai hálózati szolgáltatás – „cloud computing”).

Postai szolgáltatások

A postai szolgáltatások gördülékenysége alapvető az e-kereskedelem és a távértékesítés 
működéséhez. Az elektronikus kereskedelemben kapható termékek közül sok csak a 
határokon átnyúló e-kereskedelemben hozzáférhető, és a belföldön fellelhető termékek is 
gyakran olcsóbban beszerezhetők külföldről. Ez azt jelenti, hogy a csomagkézbesítő 
szolgáltatások ágazata tovább növekszik.

Az áruk fizikai kiszállítását a szállítók és a vevők egyaránt nehézségként érzékelik. A 
határokon átnyúló e-kereskedelemben a csomagok egyik országból a másikba történő 
szállítása bizonyos esetekben drágább lehet, mint a belföldi kézbesítés. Az árkülönbségek 
többek között a következőknek tulajdoníthatók: a szolgáltatás minősége; nyomonkövetési 
szolgáltatás, távolság, ütemezés, régiók közötti vízi határ.

Az EU külső határain a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok érvényesítésével kapcsolatos 
kérdések megoldására a FRONTEX-hez hasonló, árucikkekkel foglalkozó ügynökség 
létrehozása kontraproduktív lehet, mivel a védelem fokozása helyett jelentősen és valódi 
haszon nélkül akadályozhatja a postai és expressz szállítási láncok működését.

A közlekedéspolitikai fehér könyv (COM(2011) 144 végleges) 2030-at jelöli meg 
céldátumként, amikorra a szállítások 30%-át a vasútra és a belvízi utakra kell terelni.
Gondoskodni kell arról, hogy ne szűnjenek meg az olyan e-kereskedelmi üzleti modellek, 
mint a következő napi szállítás.

Javaslatok

 Egységesíteni és egyszerűsíteni kell a határokon átnyúló e-kereskedelem terén a postai 
szolgáltatásokat érintő szabályokat, különös tekintettel a héa-szabályokra. 

 Tisztázni kell a raktározási szolgáltatásokra vonatkozó szabályokat (mely 
jogszabályokat és kinek a jogszabályait, valamint kinek a héáját kell alkalmazni).

 Egységesíteni kell a környezetvédelmi adókat és az útdíjakat (euro-matrica), mivel 
ezek növelhetik a határokon átnyúló e-kereskedelemben vásárló fogyasztók terheit és 
költségeit.

 Tisztázni kell a szállításra vonatkozó jogokat és a szállítással kapcsolatosan 
tökéletesíteni kell a következőket: megbízhatóság, a szállítás gyorsasága, 
fogyasztóbarát szolgáltatás és kedvező visszatérítési politika.

HÉA

Az egyik legnagyobb összeurópai szintű probléma a héa. A héáról szóló zöld könyv 
(COM(2010) 695 végleges) kiváló alapot szolgáltat a további gondolkodáshoz és a 
párbeszédhez, azonban további intézkedéseket kell hoznunk, hogy képesek legyünk fokozni 
az e-kereskedelmet és az online értékesítést. Ezt minél gyorsabban meg kell oldani. A 
lehetőség adott a héa csökkentésére vagy adott esetben a héa alóli mentesség megítélésére. 
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Létfontosságú az e-kereskedelem használatának megismertetése a nyilvánossággal, az online 
kiskereskedelemről szóló oktatásra vonatkozó jelenlegi héa-rendszert pedig felül kell 
vizsgálni.

Javaslatok

 Egyszerűsíteni és egységesíteni kell a távértékesítés héájára vonatkozó jelenlegi 
szabályokat.

 Csökkenteni kell az adminisztratív terheket, különösen a kkv-k számára.
 Egyablakos értékesítés (One Stop Shop) létrehozása (2004-es javaslat).
 Tisztázni kell, hogy a határokon átnyúló e-kereskedelem héájával kapcsolatos 

kérdésekben melyik fél jogszabályait kell alkalmazni.
 Fel kell térképezni a héa-csökkentés vagy a héa alóli mentesség lehetőségeit a határokon 

átnyúló online tranzakciókban.

A szellemi tulajdonhoz fűződő jogok és érvényesítésük

Ezen a téren a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok védelme, valamint a hamisítás és a 
kalózkodás elleni küzdelem jelentik a legnagyobb kihívást. Elsődleges fontosságú egy olyan 
európai rendszer megteremtése, amely jogi keretet biztosít a jogok érvényesítéséhez, a szerzői 
jogokhoz és a kollektív jogok kezelésére vonatkozó jogszabályok javításához és naprakésszé 
tételéhez, hogy hozzáigazítsa azokat a 21. század digitális gazdaságához.

A legális e-kereskedelem további fejlődésének elősegítése mellett a fogyasztók bizalmának 
erősítése, valamint a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok, valamint az alkotók és újítók 
munkájának védelme érdekében fel kell lépni az illegális tevékenységek ellen, és meg kell 
fékezni a hamisítást és a kalózkodást. A hamisított áruk interneten történő értékesítéséről 
szóló, májusban közzétett, 2011. május 5-i egyetértési megállapodás fontos előrelépés volt, és 
mivel hamisítás elleni intézkedéseket léptet életbe, a fogyasztói bizalom építésével és az e-
kereskedelem fejlesztésével kapcsolatos megállapodások létrejötte szempontjából 
kulcsfontosságú. 

Javaslatok

  A szellemi tulajdonjogok érvényesítéséről szóló irányelv 2012-ben esedékes 
felülvizsgálata a jogérvényesítés javítása és a digitális korhoz való igazítása érdekében.

 A szellemi tulajdonhoz fűződő jogok keretének átalakítása.
 Hatékony jogi szabályozásra vonatkozó javaslatok megtétele és végrehajtása az európai 

kollektív jogkezelés egyszerűsítése érdekében.
 Vita indítása az audiovizuális művek online forgalmazásának lehetőségeiről és 

kihívásairól.

Megbízhatósági jel

Már számos minőségi védjegy létezik Európában. A probléma azonban az, hogy ezek nem 
nyújtanak kellő garanciát a határokon átnyúló e-kereskedelemben. Ezért egy európai 
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megbízhatósági jelre van szükség.

Az európai megbízhatósági jelnek egyszerűnek, jól strukturáltnak és tartalomgazdagnak kell 
lennie, így hozzáadott értékkel gazdagíthatja az e-kereskedelmet és növelheti a fogyasztók 
bizalmát, gyors átláthatóságot biztosítva számunkra. Egy olyan ernyőmárkának kell lennie, 
amely a fogyasztók és a vállalkozások bizalmának erősítése érdekében minden vonatkozó 
területen valós garanciákat nyújt, a fogyasztók számára jogbiztonságot és pénzvisszafizetési 
garanciát biztosít, szabványosított uniós alternatív vitarendezési rendszert kínál többnyelvű, 
online vitarendezési platformmal, lehetőséget nyújt az eladók értékelésére és a fogyasztói 
visszajelzésekre, valamint biztosítja a vállalkozások felelősségét az általuk tett vállalásokért. 
A megbízhatósági jel odaítélésére jogosult hatóság intézményes felállítása nehéz kérdés, 
mivel az egységes piacon nincs független európai szabályozó hatóság. Ezzel kapcsolatban 
további eszmecserére van szükség.

Javaslat:

 Platformot kell létrehozni a politikai döntéshozók, az érdekelt felek és a szakértők 
részére, hogy megvizsgálják, hogyan valósítható meg az európai megbízhatósági jel 
rendszere.

 Az online kereskedelemben alkalmazott megbízhatósági jel kiadására vonatkozóan 
ahhoz hogy az jelentéssel bírjon és látható legyen, egy etalonként szolgáló magatartási 
kódexet kell meghatározni. Ez azt is jelenti, hogy a valódi hatékonyság érdekében 
pénzügyi befektetésre is szükség van.

A nyomon követést szolgáló intézkedések

 Átfogó képet kell alkotni arról, hogy az e-kereskedelem igényei milyen intézkedéseket 
tesznek szükségessé. Meg kell szüntetni az egységes piacnak a 27 tagállam közötti 
jelenlegi szétaprózottságát és a héa területén meglévő különbségeket, valamint növelni 
kell a fogyasztók és a kereskedők e-kereskedelembe vetett bizalmát. A jelenlegi 
akadályok elhárítása érdekében az EU intézményeiben jelenleg vita alatt álló 28. 
rendszerhez hasonló külön rendszert kell létrehozni az e-kereskedelem számára a belső 
piacon.

 Egy egységes e-kereskedelmi intézkedéscsomagot kell megalkotni az új egységes piaci 
intézkedéscsomag mellett. 

 A munkacsoport arra törekszik, hogy az e-kereskedelem stratégiai intézményeként 
továbbra is az említett négy ülés már elvégzett munkájára építsen.


