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JAVASLATOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felhívja a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 
a következő javaslatokat:

A. mivel az e-kereskedelem az Európai Unió kulcsfontosságú piaca a 21. században, amely 
lehetőséget teremt az európai belső piac újjáalakításához, hozzájárul a tudásalapú 
gazdasághoz, értéket és lehetőségeket biztosít az európai fogyasztók és vállalkozások 
számára a jelenlegi pénzügyi nehézségek idején, valamint jelentős és pozitív hatással van 
a munkahelyekre és a növekedésre,

B. mivel a határokon átnyúló e-kereskedelem fontos társadalmi-gazdasági előnyöket nyújt 
az európai fogyasztóknak, mint a megnövekedett kényelem és önállóság, a fogyasztók 
jogainak erősítése, nagyobb átláthatóság és verseny, a termékek és szolgáltatások széles 
köréhez való hozzáférés az összehasonlítás és választás érdekében, valamint jelentős 
megtakarítási lehetőség,

C. mivel a határokon átnyúló e-kereskedelem jelentős előnyöket hoz az uniós vállalatoknak 
– különösen a kkv-knak –, melyek innovatív, kiváló minőségű és fogyasztóbarát 
szolgáltatásokat nyújthatnak az európai belső piacon keresztül, megerősíthetik pozícióikat 
és versenyképesek maradhatnak a globális gazdaságban, 

D. mivel számos szigorú strukturális és szabályozási korlát létezik még a teljes mértékben 
működőképes európai e-kereskedelmi belső piac előtt, mint a nemzeti fogyasztóvédelmi 
és héa-szabályok közötti eltérések, az újrahasznosítás költségei és az adók, 

E. mivel mialatt az internet a leggyorsabban növekvő kiskereskedelmi csatorna és az e-
kereskedelem szilárdan terjed nemzeti szinten, a belföldi és a határokon átnyúló e-
kereskedelem közötti rés egyre szélesebb az Európai Unióban és az európai fogyasztók –
különösen a kisebb tagállamokban élők – földrajzi, technikai és szervezésbeli 
megszorításokkal szembesülnek választásaik során,

F. mivel a vonzó, átfogó digitális európai piac megvalósításához, valamint a fogyasztói 
piacok és a szélesebb értelemben vett gazdaság ösztönzéséhez elengedhetetlen a 
határokon átnyúló e-kereskedelem előtt álló akadályok elhárítása és a fogyasztói bizalom 
erősítése,

1. úgy véli, hogy prioritást kell adni a határokon átnyúló e-kereskedelem adminisztratív és 
szabályozási korlátai megszűntetésének egy egységes, a fogyasztókra és a 
vállalkozásokra vonatkozó szabálycsomag bevezetésével a 27 tagállamban, mely 
kedvező, egységes digitális környezetet teremt, csökkenti a megfeleltetési költségeket és 
a tisztességtelen versenyt, valamint megnyitja az utat az uniós e-kereskedelmi piac előtt; 
ennek érdekében rendkívül fontos az olyan jogalkotási eszközök egységes értelmezése és 
alkalmazása, mint a fogyasztói jogokról szóló irányelv, a szolgáltatásokról szóló irányelv 
(2006/123/EK) 20. cikkének (2) bekezdése és a tisztességtelen kereskedelmi 
gyakorlatokról szóló irányelv (2005/29/EK);

2. kiemeli, hogy rendkívül fontos a határokon átnyúló szabályok egyszerűsítése és a 
kiskereskedők és vállalkozók megfeleltetési költségeinek csökkentése, gyakorlati 
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megoldásokat nyújtva olyan kérdésekben, mint a héa-bevallás és számlázás, az 
elektronikus hulladék és az újrahasznosítás költségei, a szerzői jogdíjjal kapcsolatos 
illetékek, fogyasztóvédelem, címkézés és ágazatspecifikus szabályok; ennek érdekében 
felszólít egyablakos ügyintézési rendszerek létrehozására és a határokon átnyúló e-
kormányzati megoldások, mint az e-számlázás és az e-beszerzés ösztönzésére;

3. megjegyzi, hogy emelni kell a fogyasztói bizalom és a határokon átnyúló ügyletekbe 
vettet bizalom jelenlegi alacsony szintjét a meglévő szabályok online és határokon 
átnyúló betartatásának erősítésével, a fogyasztóvédelmi hatóságok hatáskörének 
bővítésével, a hatóságok közötti együttműködés ösztönzésével, valamint hatékony uniós 
mechanizmusok felállításával a piac megfigyelése és ellenőrzése, a panaszok kezelése, a 
viták megoldása és a csoportos jogorvoslat tekintetében;

4. úgy véli, hogy a fogyasztói bizalom tovább emelhető a közvélemény online környezetbe 
vetett bizalmának biztosításával, a személyes adatok védelmét érintő aggodalmak 
kezelésével, az adatgyűjtés, a magatartásalapú célzott marketing, a profilalkotás és a 
reklámozás szabályozásával, valamint a fogyasztók figyelmének oktatási célú és 
tájékoztatási kampányok útján történő felkeltésével;

5. megjegyzi a határokon átnyúló kereskedelem ellátási lánca, valamint feltételei 
egyszerűbbé és átláthatóbbá tételének jelentőségét a megtévesztésről vagy a fogyasztói 
jogok nem teljes körű tájékoztatásáról, a teljes költségről és a kereskedők adatairól szóló 
szabályok által, valamint a legjobb és tisztességes gyakorlatok, ajánlások és 
iránymutatások ösztönzésével az elektronikus üzletek számára;   

6. úgy véli, hogy az önszabályozó magatartási kódex kereskedelemi, szakmai és fogyasztói 
egyesületek általi kidolgozása és egy, a felhasználók jogairól szóló európai charta 
létrehozása növelné a fogyasztók bizalmát az e-kereskedelemben az információs 
társadalom valamennyi szereplője jogainak és kötelezettségeinek világossá tétele révén;

7. hangsúlyozza az unióbeli logók, megbízhatósági jelek és minőségmutatók ösztönzésének 
jelentőségét, ami segíti a fogyasztókat a megbízható online kereskedők beazonosításában 
és támogatja az uniós társaságokat azon erőfeszítéseikben, hogy túllépjenek nemzeti 
piacaik határain;

8. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy növelni kell a határokon átnyúló internetes fizetési 
rendszerekbe (pl. hitel- és folyószámlakártyák és e-pénztárca) vetett bizalmat több 
fizetési módszer ösztönzésével, az átjárhatóság és a közös standardok előmozdításával, a 
technikai akadályok leküzdésével, az elektronikus tranzakciók legbiztonságosabb 
technológiáinak támogatásával, a titoktartásról és a biztonsági kérdésekről szóló 
jogszabályok harmonizálásával, a megtévesztő tevékenységek elleni küzdelemmel, 
valamint a nyilvánosság tájékoztatásával és oktatásával;

9. úgy véli, hogy a postai ágazat reformja, valamint a postai rendszerek és szolgáltatások 
közötti átjárhatóság és együttműködés ösztönzése jelentős hatással lehet a határokon 
átnyúló e-kereskedelemre, amely a termékek olcsó és hatékony elosztását és nyomon 
követését igényli; ezért kiemeli a harmadik postai irányelv (2008/6/EK) gyors 
végrehajtásának szükségességét;

10. úgy véli, hogy a mobil kereskedelem (m-kereskedelem) jelentős része lehet az e-
kereskedelemnek, mivel európai polgárok millióihoz tud eljutni, akik mobiltelefont 
használnak, de számítógépet nem, így hozzájárulhat az internet és a mobil technológiák 
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közeledéséhez és tovább erősítheti az EU mobil kommunikációban betöltött vezető 
szerepét;      

11. úgy véli, hogy a közös, nyílt műszaki és működési feltételek és standardok (az 
összeegyeztethetőség, átjárhatóság, hozzáférhetőség, biztonság, logisztika, szállítás stb. 
tekintetében) kidolgozása és támogatása megkönnyíti a határokon átnyúló e-
kereskedelmet azáltal, hogy támogatja a fogyasztókat – különösen a sérülékeny és 
gyakorlatlan számítógép használókat –, és áthidalja a különböző tagállamok között 
fennálló működésbeli, műszaki, kulturális és nyelvi akadályokat;

12. úgy véli, hogy támogatni kell az EU-n belül a határokon átnyúló internetes keresést és 
reklámozást, ezzel javítva a fogyasztók és a kereskedők tájékoztatását és növelve 
lehetőségeiket, hogy határokon átnyúló összehasonlításokat tegyenek és felismerjék a 
határokon átnyúló ajánlatokat; ennek érdekében felszólít az iparral való szoros 
együttműködésre és az .eu domain nevek ösztönzésére;

13. hangsúlyozza, hogy a határokon átnyúló e-kereskedelem további fejlesztése érdekében 
fontos egy, a szellemi tulajdonjogok védelméről és betartásáról szóló átfogó uniós keret 
kidolgozása – mind a fizikai, mind a virtuális javak vonatkozásában–, az illegális és 
hamisított javak és szolgáltatások elleni küzdelem fokozása, valamint az európai 
fogyasztók figyelmének felhívása ezekre a kérdésekre;

14. felszólít olyan innovatív kutatási projektek kidolgozására – a kutatási keretprogramokon 
belül –, melyek célja a az uniós e-kereskedelmi piac ösztönzése és egységesítése a 
fogyasztók bizalmának, jogainak és választásának növelése által a digitális környezetben;

15. úgy véli, hogy a média- és számítógépes műveltség és a tájékozottság lényeges 
szempontok az európai digitális környezet fejlődéséhez, ezért felszólít a 
fogyasztóvédelemről, a digitális titoktartásról és biztonságról, valamint a digitális 
felhasználói jogokról szóló oktatási és tájékoztatási kampányok megvalósítására;

16. felszólít az e-kereskedelem jogi, műszaki és gazdasági fejlődésének nyomon követésére, 
valamint kiemeli valamennyi, a digitális egységes piacot és az információs társadalmat 
érintő döntés körültekintő hatásvizsgálatának szükségességét;

17. megjegyzi, hogy a gyors és olcsó szélessávú hozzáférés további fejlesztése rendkívül 
fontos az e-kereskedelem fejlődéséhez, mivel az internethozzáférés hiánya még mindig a 
legjelentősebb akadály az európai polgárok számára az e-kereskedelem használatában.


