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Tárgy: Reinhard Rink német állampolgár által benyújtott 0588/2010. számú petíció 
az elektronikus kereskedelemről szóló 2000/31/EK irányelv 5. cikkének e) 
pontja értelmében történő megkülönböztető bánásmódról

1. A petíció összefoglalása

A belső piacon az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások, különösen az 
elektronikus kereskedelem egyes jogi vonatkozásairól szóló 2000/31/EK irányelv 
(Elektronikus kereskedelemről szóló irányelv) 5. cikkének e) pontja értelmében azon 
szolgáltatóknak, akiknek a tevékenysége engedélyezési eljáráshoz kötött, az azonosításukhoz 
szükséges információk között pontosan meg kell jelölniük az érintett felügyeleti hatóság 
elérhetőségi adatait. Az egyéb olyan magán- vagy közszolgáltatók, amelyek tevékenységét 
felügyeleti szerv ellenőrzi, de e tevékenységük nem kötött engedélyezési eljáráshoz, nem kell 
biztosítaniuk ezeket az információkat az azonosításukhoz szükséges információk között. A 
petíció benyújtója ezt igazságtalannak tartja, és kéri ennek orvoslását.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. október 4. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. február 11.

Az elektronikus kereskedelemről szóló irányelv1 5. cikke annak biztosítására kötelezi a 
tagállamokat, hogy a szolgáltatók bizonyos minimális információkat tegyenek nyilvánosan 
                                               
1 2000/31/EK irányelv, HL L 178., 2000.7.17., 1–16. o.
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hozzáférhetővé, beleértve a nevüket, telephelyük földrajzi címét és elektronikus levelezési 
címüket, szakmai címüket, bármilyen szakmai testületet, amelynél be vannak jegyezve, illetve 
az alkalmazandó szakmai szabályokra való hivatkozást. Az 5. cikk (1) bekezdésének e) 
francia bekezdése szerint, ha a tevékenység engedélyezési eljáráshoz kötött, a szolgáltatónak 
hozzáférhetővé kell tennie az érintett felügyeleti hatóság elérhetőségi adatait.

A Bizottság emlékeztet arra, hogy az elektronikus kereskedelemről szóló irányelv 5. cikke 
nem az általános tájékoztatási kötelezettségek teljes felsorolásáról rendelkezik. Az 
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások fejlődésének  szempontjából 
leglényegesebbnek tartott tájékoztatási követelményeket tartalmazza. A tagállamok azonban 
szabadon előírhatják a területükön letelepedett szolgáltatók számára, hogy az uniós joggal 
való összhangra is figyelemmel tegyenek hozzáférhetővé egyéb információkat.  Ez magában 
foglalhatja az engedélyezési eljárás alá nem tartozó szolgáltatók által a felügyeleti 
hatóságokra vonatkozóan hozzáférhetővé teendő információkat. 

Nemrégiben a Bizottság nyilvános konzultációt szervezett az elektronikus kereskedelem 
fejlődése akadályainak meghatározása és az elektronikus kereskedelemről szóló irányelv 
hatásának értékelése céljából. A konzultáció kiterjedt többek között az irányelv tájékoztatási 
követelményeire is. A Bizottsághoz több mint 430 válasz érkezett, és jelenleg végzi a 
válaszadók nézeteinek alapos vizsgálatát. 

Következtetések

A nyilvános konzultáció eredményei és az érdekeltekkel folytatott megbeszélésékből 
származó információk alapján a Bizottság 2011-ben közleményt fog előterjeszteni az 
elektronikus kereskedelemről, amellyel összefüggésben megvizsgálja az általános 
tájékoztatási kötelezettségek kérdését.


