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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az e-kereskedelmi belső piac kialakításáról
(2010/2012(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Bíróságnak a Google (a C-236/08–C-238/08. számú egyesített 
ügyben hozott 2010. március 23-i ítélet), valamint a BergSpechte (a C-278/08. számú 
ügyben hozott 2010. március 25-i ítélet) ügyében hozott  ítéleteire, amelyek „a 
szokásosan tájékozott és ésszerűen figyelmes internethasználót” határozzák meg az 
átlagos internethasználóként,

– tekintettel a fogyasztóvédelemről szóló, 2010. március 9-i állásfoglalására1,

– tekintettel a SOLVIT-hálózat fejlődéséről és teljesítményéről szóló, 2008-as éves 
SOLVIT-jelentésre (SEC(2009)0142), az állampolgárok és a vállalkozások számára 
nyújtott, az egységes piaccal kapcsolatos segítségnyújtási szolgáltatások integrált 
megközelítésére irányuló cselekvési tervről szóló, 2008. május 8-i bizottsági szolgálati 
munkadokumentumra (SEC(2008)1882), valamint a SOLVIT-ről szóló, 2010. március 9-i 
parlamenti állásfoglalásra2,

– tekintettel az „Európa 2020 – Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés 
stratégiája”  című, 2010. március 3-i bizottsági közleményre (COM(2010)2020),

– tekintettel „A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatról szóló 2005/29/EK irányelv 
végrehajtására/alkalmazására vonatkozó iránymutatás” című, 2019. december 3-i 
bizottsági szolgálati munkadokumentumra (SEC(2009)1666),

– tekintettel az EU-ban a vállalkozások és a fogyasztók közötti, határokon átnyúló 
elektronikus kereskedelemről szóló, 2009. október 22-i bizottsági közleményre 
(COM(2009)0557),

– tekintettel a „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 
vizsgálatra,

– tekintettel a lakossági pénzügyi szolgáltatások területén a fogyasztói piacok 
eredménytáblájának megfigyeléséről szóló 2009. szeptember 22-i bizottsági 
munkadokumentumra (SEC(2009)1251),

– tekintettel a fogyasztói panaszok és kérdések osztályozására és bejelentésére szolgáló 
harmonizált módszerről szóló 2009. július 7-i bizottsági közleményre (COM(2009)0346) 
és az ezt kísérő bizottsági ajánlástervezetre (SEC(2009)0949),

– tekintettel a fogyasztóvédelmi közösségi vívmányok végrehajtásáról szóló, 2009. július 2-
                                               
1 E napon elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0046.
2 E napon elfogadott szövegek, P6_TA- PROV(2010)0047.
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i bizottsági közleményre (COM(2009)0330),

– tekintettel a Bizottság 2009. július 2-i, a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért 
felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről szóló, 2004. október 27-i 
2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a fogyasztóvédelmi 
együttműködésről szóló rendelet) alkalmazásáról szóló jelentésére (COM(2009)0336),

– tekintettel a „Jelentés a határokon átnyúló uniós e-kereskedelemről” című, 2009. március 
5-i bizottsági szolgálati munkadokumentumra (SEC(2009)0283),

– tekintettel a nemzetközi kereskedelemről és az internetről szóló, 2009. február 5-i 
állásfoglalására1,

– tekintettel „Az egységes piac fogyasztói eredményeinek monitorozása: a fogyasztói 
piacok eredménytáblájának második kiadása ”című, 2009. január 28-i bizottsági 
közleményre (COM(2009)0025) és az ezt kísérő, „A másodlagos fogyasztói piacok 
eredménytáblája” című bizottsági szolgálati munkadokumentumra (SEC(2009)0076), 

– tekintettel a digitális környezet iránti fogyasztói bizalomról szóló, 2007. június 21-i 
állásfoglalására2, 

– tekintettel a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK 
irányelv3 20. cikkének (2) bekezdésére,

– tekintettel a megtévesztő és összehasonlító reklámról szóló, 2006. december 12-i 
2006/114/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre4 (kodifikált változat), 

– tekintettel az európai szerződési jog és a közösségi vívmányok felülvizsgálata 
tekintetében követendő útról szóló, 2006. március 23-i állásfoglalására5 és az európai 
szerződési jogról szóló, 2006. szeptember 7-i állásfoglalására6,

– tekintettel a fogyasztóvédelem, az elektronikus kereskedelem és az információs 
társadalom fejlődése terén jelenleg hatályos közösségi jogszabályokra,

– tekintettel az elektronikus hírközlő hálózatokra és az elektronikus hírközlési 
szolgáltatásokra vonatkozó európai uniós keretszabályozás felülvizsgálatáról szóló 
bizottsági közleményre (COM(2006)0334),

– tekintettel az e-kereskedelemről szóló irányelv alkalmazásáról szóló, 2003. november 21-
i első jelentésre (COM(2003)0702),

– tekintettel a fogyasztói pénzügyi szolgáltatások távértékesítéssel történő forgalmazásáról, 
valamint a 90/619/EGK tanácsi irányelv, a 97/7/EK irányelv és a 98/27/EK irányelv 

                                               
1 HL C 67. E, 2010.3.18., 112.o.
2 HL C 146. E, 2008.6.12., 370. o.
3 HL L 376., 2006.12.27., 36. o.
4 HL L 376., 2006.12.27., 21. o.
5 HL C 292. E, 2006.12.1., 109. o.
6 HL C 305. E, 2006.12.14., 247. o.
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módosításáról szóló, 2002. szeptember 23-i európai parlamenti és tanácsi 2002/65/EK 
irányelvre1,

– tekintettel az elektronikus kereskedelemről szóló, 1996-os UNCITRAL 
modelljogszabályra, az elektronikus aláírásokról szóló, 2001-es UNCITRAL 
modelljogszabályra és a nemzetközi szerződéskötések során az elektronikus aláírás 
alkalmazásáról szóló, 2005-ös UNCITRAL-egyezményre2,

– tekintettel az EUMSz. 11. cikkére, amelynek értelmében „a környezetvédelmi 
követelményeket – különösen a fenntartható fejlődés előmozdítására tekintettel – be kell 
illeszteni az uniós politikák és tevékenységek meghatározásába és végrehajtásába”,

– tekintettel az EUMSz. 12. cikkére, amelynek értelmében „a fogyasztóvédelmi 
követelményeket figyelembe kell venni az egyéb uniós politikák és tevékenységek 
meghatározásakor és végrehajtásakor”,

– tekintettel az EUMSz. 14. cikkére és az általános (gazdasági) érdekű szolgáltatásokról 
szóló, 26. számú jegyzőkönyvére,

– tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

– tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére (A7-0000/2010),

A. mivel Európának nem csak az e-kereskedelmi belső piac kialakításának módozatait 
kellene feltárnia, hanem azt is meg kellene vizsgálnia, hogy hogyan bővíthető a belső piac 
az e-kereskedelemmel,

B. mivel az e-kereskedelem az internet egyik létfontosságú területe, és a belső piacra 
vonatkozó EU 2020 stratégiában foglalt célok megvalósításának fontos katalizátora, mivel 
minden érintett fél számára fontos az együttműködés a fennmaradó akadályok leküzdése 
érdekében,

C. mivel az EU 500 millió fogyasztója központi jelentőségű a belső piac hatékony fejlődése 
szempontjából, és jelentős szerepet tölt be a lisszaboni stratégia céljainak 
megvalósításában, azaz a növekedés, a foglalkoztatás és a versenyképesség javításában, 
hiszen a fogyasztók kiadásai teszik ki az EU-ban megtermelt vagyon felét,

D. mivel az e-kereskedelemről szóló irányelv alkalmazásáról szóló második jelentés 
elkészítése 2005 óta, azaz öt éve esedékes (a 2000/31/EK irányelv 21. cikke)

E. mivel a digitális környezet iránt alacsony az európai fogyasztók és vállalkozások bizalma, 
és mivel az elektronikus kereskedelem bizonyos aspektusait tekintve Európa elmarad az 
Egyesült Államok és Ázsia mögött,

F. mivel az elektronikus piac EU-n belüli részének töredezettsége veszélyezteti a közösségi 
vívmányokban megállapított jogokat,

G. mivel a határokon átnyúló kereskedelem tekintetében az európai fogyasztók és 
                                               
1 HL L 271/16., 2002.10.9., 16. o.
2 http://www.un.or.at/unictral
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vállalkozások gyenge jogbiztonságra támaszkodhatnak, és egyetlen elektronikus ügyletre 
számos, egymástól eltérő jogi rendelkezés vonatkozik, aminek következtében a 
vállalkozások működtetőit vagy a fogyasztókat érintő szabályok nem egyértelműek, és 
nem hajthatók könnyen végre,

H. mivel a fogyasztói piacok egyre inkább határokon átnyúló dimenziója új kihívásokat jelent 
a végrehajtó hatóságok számára, amelyeket korlátoznak joghatóságuk határai és a 
szabályozási keret szétaprózódása,

I. mivel az e-kereskedelem használóinak joguk van a kártérítésre, ha illegális gyakorlat 
szenvedő alanyai, a gyakorlatban azonban komoly akadályokba ütköznek az ilyen esetek 
bíróságra vitelében a magas költségek, a hosszú és összetett eljárások és a perköltségekkel 
kapcsolatos kockázatok miatt, különösen a határokon átnyúló esetkben,

J. mivel az alternatív vitarendezés lehetősége ellenére mindössze a kiskereskedők 5%-a 
veszi igénybe rendszeresen ezeket a rendszereket, a kiskereskedők 40%-a pedig nem tud 
ezen eszközök igénybevételének lehetőségéről,

K. mivel a legalapvetőbb fogyasztói jogok, továbbá a postai és banki költségek, a szerzői 
jogdíjjal kapcsolatos illetékek, a hozzáadottérték-adóra vonatkozó eljárások és az 
adatvédelmi intézkedések egységesítése jelentős mértékben hozzájárulna a valódi 
egységes piac vállalkozások és fogyasztók számára történő megteremtéséhez,

L. mivel az e-kereskedelem az alacsony szén-dioxid-kibocsátású és környezetbarát 
technológiák, standardok, címkék, termékek és szolgáltatások használata révén ösztönzi 
az ökologikus egységes piac kialakítását,

Bevezetés
1. üdvözli az EU-ban a vállalkozások és a fogyasztók közötti, határokon átnyúló 

elektronikus kereskedelemről szóló, 2009. október 22-i bizottsági közleményt; 

2. felszólítja a Bizottságot a definíciók harmonizálására e területen, elismervén az e-
kereskedelemhez kapcsolódó területeken eddig végzett kemény munkát;

3. hangsúlyozza, hogy aktív politikára van szükség ahhoz, hogy a polgárok és vállalkozások 
teljes mértékben részesülhessenek a belső piac nyújtotta előnyökből, amely jó minőségű 
árukat és szolgáltatásokat kínál versenyképes áron; úgy ítéli meg, hogy a jelenlegi 
gazdasági válságban a növekvő egyenlőtlenségek elleni küzdelem és az érzékeny 
fogyasztók, az alacsony jövedelmű csoportok, illetve a kis- és középvállalkozások 
védelme a legfontosabb feladat;

Az on-line piac széttöredezettségének felszámolása
4. az egyes ágazatokban, pl. az egészségügyi szolgáltatásokban és az ingatlanközvetítők 

esetében a szemtől szembeni szerződésekre vonatkozó minimális harmonizációs 
megközelítés megtartása mellett felszólít a szerződéskötés előtti tájékoztatás 
standardizálására az e-kereskedelem területén;

5. felszólít a sajátos szabályok és gyakorlatok egységesítésére annak érdekében, hogy a 
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távértékesítéssel foglalkozó kereskedők és a közvetlen értékesítők kiléphessenek nemzeti 
határaik mögül a felajánlott garanciák és felelősségvállalások területén  

6. felszólítja a Bizottságot és tagállamokat, hogy a határokon átnyúló e-kereskedelemre 
érvényes hozzáadottérték-adóval kapcsolatos jelentési kötelezettség egyszerűsítése és 
korszerűsítése vonatkozásában javasoljanak intézkedéseket és kössenek 
megállapodásokat;

7. hangsúlyozza, hogy az elektromos és elektronikus hulladékra, az üres hordozóeszközökre, 
illetve a felvevőkészülékekre vonatkozó szerzői jogdíjjal kapcsolatos illetékekre, valamint 
a határokon átnyúló elektronikus számlázásra (e-számlázásra) irányadó európai uniós 
szabályokra vonatkozó intézkedéseket egyszerűsíteni és korszerűsíteni kell;

8. felszólítja a Bizottságot és tagállamokat, hogy gondoskodjanak a szolgáltatási irányelv 20. 
cikke (2) bekezdésének hatékony végrehajtásáról, és felszólítja a Bizottságot, hogy az 
irányelv e cikkével összhangban tegyen javaslatot a határokon átnyúlóan szállított 
termékekhez való hozzáférésre vonatkozó rendelkezésre;

A belső piac e-kereskedelemmel történő kiegészítése
9. felszólít olyan intézkedések meghozatalára, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy az 

internethasználók száma növekedjen, és javuljon az internetkapcsolat minősége, ára és 
sebessége az Unió azon országaiban és régióiban, ahol nincs minőségi kapcsolat;

10. felszólítja a Bizottságot, hogy kezdjen hozzá a határokon átívelő e-kereskedelem 
megkönnyítését szolgáló európai normák kialakításához, hidalja át az egyes tagállamok 
jogszabályai közötti különbségeket, és szüntesse meg azt a kötelezettséget, hogy az online 
értékesítéshez hagyományos üzlethelyiséggel is rendelkezni kel, mivel az elektronikus 
környezetben ezek mind a fogyasztóknak, mind a kis- és középvállalkozóknak akadályt 
jelentenek a belső piaci potenciál kihasználásban;

11. nyomatékosítja, hogy az online értékesítés akadályainak csökkentése érdekében felül kell 
vizsgálni a kizárólagos és szelektív forgalmazásra vonatkozó szabályokat;

12. hangsúlyozza, hogy átláthatóbbá kell tenni az e-kereskedelem ellátási láncát annak 
érdekében, hogy a fogyasztók mindig azonosítani tudják a szállítókat, illetve, hogy tudják, 
hogy a szállító csak közvetítő vagy a végső szállító-e;

13. felszólítja a Bizottságot, hogy kötelezze a szabványosított szerződéseket és a 
szabványosított általános kereskedelmi feltételeket önként alkalmazó vállalkozókat az 
azoktól eltérő szerződéses rendelkezések kiemelésére;

14. felszólítja a Bizottságot, hogy terjessze ki a távol lévő felek között kötött szerződésekre 
alkalmazandó szabályokat az online aukciók során a fogyasztók és a hivatásos kereskedők 
között kötött szerződésekre, valamint az egyénileg az interneten rendelt turisztikai 
szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekre is (repülőjegyek, szállodai szállás, 
gépjárműbérlés, szabadidős szolgáltatások stb.); 

15. felszólítja a Bizottságot, hogy tegye világossá a más tagállamokban az internetet igénybe 
vevő (közvetlen és közvetett) reklámozásra vonatkozó szabályokat;
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A felhasználók jogi védelmének megerősítése a határokon átnyúló e-kereskedelemben
16. felszólít egy olyan külső ellenőrzési követelmény bevezetésére, amelyet az elektronikus 

szolgáltatások egyes sajátos típusai tekintetében kellene végrehajtani, amelyek esetében 
fokozott érdek fűződik a személyes adatok és információk védelméhez, és annak 
biztosításához, hogy e szolgáltatások teljes mértékben biztonságosak legyenek(például az 
internetes banki szolgáltatások esetében);

17. úgy véli, hogy a piacfelügyeletnek, az átláthatósági szabályoknak és a végrehajtó 
mechanizmusoknak a felhasználók bizalmának előmozdítását célzó megerősítése 
kiemelkedően fontos, mivel a fogyasztásnak jelentős szerep jut majd a gazdaság 
élénkítésében; véleménye szerint több forrást kell biztosítani a hatóságoknak a 
törvénytelen kereskedelmi gyakorlatok vizsgálatára és végleges megszüntetésére; 
felszólítja a Bizottságot, hogy hozzon létre egy adatbázist is tartalmazó, európai korai 
előrejelző rendszert a digitális környezetben a csalárd tevékenységek elleni küzdelem 
céljából; felszólítja a Bizottságot, hogy szükség szerint frissítse a RAPEX-et (gyors 
figyelmeztetési rendszert);

18. felszólít a tisztességtelen szerződési feltételekre vonatkozó szabályok harmonizációjára, 
annak érdekében, hogy létrejöjjön egy, az egész EU-ra érvényes tisztességtelenségre 
vonatkozó szabály, amellyel biztosítható, hogy a nemzeti hatóságok és bíróságok a 
szerződési feltételek értékeléskor ugyanazokat a szempontokat vegyék figyelembe;

19. felszólítja a tagállamokat, hogy hozzanak létre független, e-kereskedelemmel foglalkozó 
fogyasztóvédelmi hivatalokat, amelyek jogosultak arra, hogy eljárásokat indítsanak a 
nemzeti bíróságok előtt a felhasználók érdekeinek védelme érdekében;

20. osztja a Bizottság nézetét arra vonatkozóan, hogy az alternatív vitarendezés különböző 
formái – így a közvetítői eljárás, a választott bírósági eljárás vagy a bíróságon kívüli 
vitarendezési mechanizmusok – célravezető és vonzó alternatívát jelenthetnek a 
fogyasztók számára;  sürgeti a tagállamokat, hogy ösztönözzék az alternatív vitarendezés 
és a kollektív jogorvoslat formáinak fejlesztését a fogyasztóvédelem szintjének emelése és 
a jogszabályoknak való megfelelés maximalizálása érdekében; emlékeztet a SOLVIT-tal 
és az európai fogyasztóvédelmi központok hálózatával kapcsolatos pozitív 
tapasztalatokra; felszólít egy európai e-fogyasztói tájékoztatórendszer létrehozására, 
amely részletes iránymutatást és tájékoztatást adna a jogokról és a kötelezettségekről a 
digitális piacon; hangsúlyozza azonban, hogy ezeknek a mechanizmusoknak 
kiegészíteniük és nem helyettesíteniük kell a végrehajtás bírósági vagy igazgatási 
eszközeit; 

21. hangsúlyozza, hogy a kiskorúak védelmében egységes szabályokat kell kidolgozni, és 
olyan szülők, tanárok és felügyelők számára készült tájékoztató kampányok elindítására 
ösztönöz, amelyek felhívják figyelmüket arra, hogy felelősek az on-line kereskedelem 
veszélyeiről tájékoztatni a gyermekeket, és óvatosságra intené őket a gyermekek 
internethasználatával kapcsolatban;

22. hangsúlyozza a köztisztviselők és igazságügyi hatóságok EU-s fogyasztóvédelmi 
szabályokkal kapcsolatos megfelelő képzésének és oktatásának szükségét; 
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E-bizalmi stratégia az e-kereskedelem használónak bizalma növelése érdekében
23. felszólít a horizontális jogi eszközök világosabbá tételére és javítására, valamint a 

fogyasztói szerződésekre vonatkozó jog egyes területeinek harmonizálására;  úgy ítéli 
meg, hogy ennek magában kell foglalnia más irányelveket is, mint például a pénzügyi 
szolgáltatások távértékesítésére és az e-kereskedelemre vonatkozó irányelvek;

24. úgy véli, hogy a fogyasztói bizalom olyan megbízható európai hatóságok vagy 
megbízhatósági jelek segítségével építhető ki, amelyek garantálják a határokon átnyúló 
elektronikus piacon elérhető termékek megbízhatóságát és minőségét; úgy ítéli meg, hogy 
létre kell hozni egy fenntartható európai megbízhatósági jelet;

25. felszólít egy támogatási program létrehozására és a jelenleg is rendelkezésre álló pénzügyi 
eszközöknek a felhasználói bizalom e-kereskedelemben történő megerősítését szolgáló 
projektekre történő felhasználására, többek között oktatási és tájékoztatási célú 
kampányokra, illetve az online szolgáltatások gyakorlatban történő ellenőrzésére (pl. a 
próbavásárlás) irányuló projektekre; hangsúlyozza, hogy a Dolceta projektre (on-line 
fogyasztói oktatási eszközök fejlesztése felnőttek számára) alapozva létre kell hozni egy 
elektronikus tanulási modult; 

26. felszólítja a Bizottságot, hogy az on-line szolgáltatások és az e-kereskedelem területén, 
összhangban az EU 2020 stratégiával, dolgozzon ki egy uniós felhasználói chartát;

°       °
27. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, 

valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.



PE440.128v01-00 10/13 PR\811564HU.doc

HU

INDOKOLÁS

Bevezetés
Az e-kereskedelem az internet alapvető fontosságú eleme, és a belső piacra vonatkozó EU 
2020 stratégiában megfogalmazott célkitűzések elérésének jelentős katalizátora. Minden 
érintett fél számára fontos az együttműködés a fennmaradó akadályok leküzdése érdekében. 

Az egységes piac hiányosságai még nyilvánvalóbbak, ha a határokon átnyúló kereskedelmet 
szemléljük. A széttöredezett nemzeti szabályozások komolyan hátráltatják az áruk szabad 
mozgását Európában. Az uniós e-kereskedelem állapotára vonatkozó számadatok szerint 
2009-ben minden harmadik európai fogyasztó legalább egy árucikket vásárolt elektronikus 
úton, de mindössze az európai fogyasztók 7 százaléka mert ilyen módon vásárolni egy másik 
tagállamban. Az EU által az e-kereskedelmi gyakorlat vonatkozásában végzett 
próbavásárlásokon alapuló kutatás azt mutatta, hogy a fogyasztók Unión belüli határokon 
átnyúló vásárlási kísérleteinek 60%-a sikertelen volt amiatt, hogy az értékesítő visszautasította 
az ügyletet vagy megtagadta a szállítást, noha a vizsgált 11 000 eset felében a vásárló 
legalább 10%-ot megtakaríthatott volna a külföldi elektronikus vásárlással (még a szállítási 
költséget is beleértve).

A most ratifikált Lisszaboni Szerződésnek, amelynek kitűzött célja az EU politikai 
folyamatainak egyszerűsítése, elő kellene segítenie az említett töredezettség elleni fellépést.

A jelenlegi gazdasági válság idején minden eddiginél fontosabb, hogy Európa határozottan és 
gyorsan cselekedjen ezen akadályok leküzdése érdekében. Az EU egységes piaca több mint 
500 millió fogyasztóval büszkélkedhet. Ha azonban csatlakozunk az internetre, és vásárolni 
próbálunk, ezt nem érezzük. Jelenleg az egységes piac cserbenhagyja a fogyasztókat, 
különösen az interneten. A határokon átnyúló elektronikus kereskedelem nem fejlődik a 
belföldihez hasonló ütemben, és ezt több akadályozó tényező okozza: 

 Számos webhelyen csak akkor lehet elektronikusan vásárolni, ha a fogyasztó valós 
címmel is rendelkezik egy adott országban. Egy felmérés szerint a határokon átnyúló 
tranzakciók 61%-a azért nem hajtható végre, mert az online üzletek szolgáltatása nem 
terjed ki az adott fogyasztó országára. Ösztönzőket kell kidolgozni a kereskedők 
számára is. 

 Annak ellenére, hogy az uniós háztartások fele szélessávú internetkapcsolattal 
rendelkezik, a fogyasztókat bizalmatlanságuk visszatartja az elektronikus vásárlástól. 
Egy másik felmérés szerint az EU internethasználóinak mindössze 12%-a érzi 
biztonságosnak az internetes tranzakciókat. Reményre ad okot, hogy erős az igény 
az egységes piac előnyeinek kihasználására. A vásárlók egyharmada megfontolná az 
interneten keresztül történő vásárlást egy másik országból, ha az olcsóbb vagy jobb 
minőséget biztosít. Sajnos, ténylegesen csak 7%-uk tesz így. Ha erősítjük a fogyasztók 
bizalmát, felszabadíthatnánk az európai online piac több mint 100 millió eurós 
bevételt jelentő teljes gazdasági potenciálját.

 Hiányzik a piacok megfelelő működéséhez nélkülözhetetlen tényleges végrehajtás és 
jogorvoslat. Jelentős különbségek vannak a tagállamok között, ami elégedetlenné 
teszi a fogyasztókat a határokon átnyúló e-kereskedelemben tapasztalható 
problémamegoldás tekintetében.
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Az összes európai fogyasztó és viszonteladó javát szolgáló európai jogszabályok 
végrehajtásának gyors javítására van szükség annak érdekében, hogy az e-kereskedelmi piac 
valamennyi szereplőjének bizalma erősödjön.  Elengedhetetlen, hogy az Európai Unió vezetői 
és politikaformálói megvizsgálják a disztribúciós megállapodásokra, védjegyszabályokra, 
szolgáltatásokra és fogyasztókat érintő rendelkezésekre vonatkozó jelenlegi szabályozási 
keretet annak biztosítása érdekében, hogy azok megfeleljenek a 21. századi piaci 
követelményeknek, és a fogyasztók és a viszonteladók javát egyaránt szolgálják.

Napjaink fő kihívása a valóban egységes európai elektronikus piac kialakítása. Ez csak úgy 
érhető el, ha Európa gazdaságát hozzáigazítjuk a versenyen alapuló 21. századi globális 
piachoz. Olyan erős európai piac létrehozására van szükség, amely lehetővé teszi, hogy az EU 
részt vegyen a globális piacon folyó versenyben. Európának egységes szabályrendszerrel kell 
rendelkeznie, amely érvényre juttatja a fogyasztói és a viszonteladói bizalmat egyaránt, és 
megvalósítja Európa globális vezető szerepét a digitális gazdaságban. E célból fontos, hogy az 
e-kereskedelem felhasználói világos iránymutatást kapjanak különösen az e-kereskedelemmel 
összefüggésben a vállalkozók által biztosítandó és a fogyasztók által elvárható 
információközlési és tisztességes üzleti gyakorlatok fő jellemzői tekintetében. 

Fontos, hogy határozott erőfeszítést tegyünk az e-kereskedelem előmozdítására és a 
felhasználók bizalmának erősítésére azáltal, hogy tájékoztatjuk őket jogaikról és arról, hogyan 
érvényesíthetik azokat az e-kereskedelem területén. 

A Bizottságnak és a végrehajtásért felelős nemzeti hatóságoknak tehát fokozniuk kell 
erőfeszítéseiket annak érdekében, hogy az e-kereskedelem felhasználóinak magas szintű 
védelmére irányuló célkitűzés megvalósuljon, és kialakuljon a kellő mértékű felhasználói 
bizalom az egységes piac által nyújtott előnyök teljes kihasználásához. A határokon átnyúló e-
kereskedelem szempontjából elengedhetetlen a piacfelügyeleti és végrehajtó mechanizmusok 
megerősítése a termelői és a fogyasztói bizalom ösztönzése érdekében. Ez a fogyasztás 
növekedéséhez vezet, ami a válságból való gazdasági kilábalás szempontjából is döntő 
tényező. 

Az előadó üdvözli az e-kereskedelem terén kialakítandó politika és gyakorlat érdekében 
teendő lépésekre vonatkozó, a Bizottság közleményében megnevezett tizenhárom ajánlást. 
Szívesen látná a lehetséges előrelépések mélyebb kritikai elemzését azon az alábbi hat, 
elsőbbséget élvező cselekvési területen, amelyek véleménye szerint a határokon átnyúló e-
kereskedelem növelése és megerősítése érdekében elengedhetetlenek: 

1. Erősíteni kell a felhasználók internet-hozzáférését Európában. Az elektronikus 
vásárláshoz a fogyasztóknak valamilyen minőségi internet-hozzáféréssel kell 
rendelkezniük. Olyan lépésekre van szükség, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy az 
internethasználók száma növekedjen, és javuljon az internetkapcsolat minősége és 
sebessége az Unió azon országaiban és régióiban, ahol nincs minőségi kapcsolat.

2. Fel kell számolni az online piac töredezettségét. Számos eladó gördít akadályokat a 
nemzetek feletti piac elé azzal, hogy bizonyos szolgáltatások nem érhetők el 
elektronikusan az Unió meghatározott régióiból vagy országaiból. Ez egyes esetekben 
amiatt történik, hogy a fogyasztókat átirányítják nemzeti honlapjukra, ha más 
országból származó IP-címet észlelnek, más esetekben egyszerűen azért, mert 
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megtagadják az értékesítést egyes meghatározott országok fogyasztói felé. Ezért meg 
kell erősíteni a szolgáltatásokról szóló irányelv 20. cikke (2) bekezdésének 
alkalmazását, amely megtiltja az ügyfelekkel szemben az állampolgárság vagy a 
lakóhely szerinti megkülönböztetést. 

3. Le kell küzdeni a fogyasztóvédelmi szabályozás töredezettségét. A fogyasztók 
jogairól szóló új irányelv alkalmazása nemcsak a szerződések megkötése során jelent 
majd előrelépést, de az egységes szabályozásnak való alávetés elősegítheti az eladók 
és a vevők között esetlegesen felmerülő problémák rendezését is. 

4. Szükség van a fogyasztói bizalom fokozására az elektronikus vásárlások során.
Sok fogyasztó azért nem vásárol az interneten keresztül, mert különböző okokból nem 
bízik e piac biztonságosságában. Egyesek védtelennek érzik magukat, ha olyan 
személytől vásárolnak, akit ténylegesen nem látnak, mivel úgy érzik, hogy vagy 
megtéveszthetik őket, vagy hibás terméket kínálhatnak fel nekik, amely eltér attól a 
terméktől, amelyet a képernyőjükön látnak. Az elektronikus piacba vetett fogyasztói 
bizalom növelése érdekében szükség van bizonyos lépésekre:

 egy európai megbízhatósági jel létrehozása és végrehajtása;
 a webhelyek figyelésének és felügyeletének megerősítése;
 tájékoztató kampányok létrehozása, amelyek révén a fogyasztók megtudhatják, 

milyen jogaik vannak, mely elemekről ismerhetik fel a megbízható 
webhelyeket, melyek a fizetés biztonságos módjai stb.;

 a fogyasztóvédelem biztosítása a biztonság és az adatvédelem eszközei terén. .

5. Szükség van olyan kezdeményezések kidolgozására, amelyek érdekeltté teszik a 
vállalkozókat abban, hogy kereskedelmi tevékenységet folytassanak az 
interneten. Sok vállalkozás az ezzel járó nagymértékű kellemetlenségek miatt nem 
folytat kereskedelmi tevékenységet az interneten. Egyes adózásra, hulladékkezelésre 
stb. vonatkozó szabályok sok mindenben különböznek az egyes nemzeti piacokon, 
ami bonyolult, költséges és kiszámíthatatlan üzleti környezetet teremt a kiskereskedők 
számára. Ezért elengedhetetlen olyan normatív javaslatok elfogadása, amelyek 
érdekeltté teszik a kiskereskedőket ezen a fogyasztók számára lehetőségeket teremtő 
üzleti terület felfuttatásában:

 a távértékesítők héa-bevallási kötelezettségeinek egyszerűsítése;
 az interneten használt fizetési mechanizmusok javítása;
 a postai és banki költségek uniós szintű egységesítése;
 a fizetéssel és a szellemi tulajdonhoz fűződő jogokkal összefüggő problémák 

gyakorlati megoldása oly módon, hogy a szállítóknak ne kelljen ugyanazokért 
az árukért különböző országokban fizetniük;

 az internetes reklámok mértékének európai szintű szabályozása;
 a szállító és a fogyasztó közötti konfliktusok megoldására szolgáló 

mechanizmusok javítása.

6. Erőfeszítéseket kell tenni annak érdekében, hogy garantált legyen a fiatalkorúak 
biztonsága az világháló használata során. Hatékony mechanizmusokat kell európai szintű
szabályokba foglalni annak garantálása érdekében, hogy a fiatalkorúak a számukra ártalmas 
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tartalmakhoz – többek között a pornográfiához, a dohány- vagy alkoholforgalmazáshoz, az 
internetes fogadásokhoz, az idegenekkel folytatott társalgásokhoz és a szociális hálózatok 
használatához – való hozzáférés tekintetében védve legyenek.

Az előadó véleménye szerint mindez a hagyományos kereskedelemre vonatkozó, jelenlegi 
uniós szabályozás elektronikus kereskedelemre való alkalmazásával és hozzáigazításával 
elérhető a valódi és teljes, a 21. század globális gazdaságának kihívásaira felkészült, egységes 
európai piac megvalósítása érdekében.


