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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója a távollevők között kötött szerződések esetén a fogyasztók védelméről 
szóló 97/7/EK irányelv eltörlése mellett érvel. A petíció benyújtója szerint az internetes 
kereskedést folytató kisvállalkozások olyan kicsi haszonréssel dolgoznak, hogy a visszaadási 
jog következtében tönkremehetnek, ami a társadalomra is tekintélyes költségeket ró. A 
tájékoztatási kötelezettséggel kapcsolatban a petíció benyújtója megjegyzi, hogy a 
fogyasztóknak elegendő lehetőségük van az előzetes tájékozódásra. A petíció benyújtója úgy 
véli, hogy a távollevők között létrejött adásvétel esetén az eladónak a termék visszaküldésekor 
legalább egy bizonyos összeget fel kellene tudnia számolni. Még jobbnak tartaná, ha teljesen 
eltörölnék az irányelvet annak érdekében, hogy a piac szabályozza önmagát, és a fogyasztó 
maga dönthesse el, hogy térítés ellenében szeretne-e visszaküldési joggal rendelkezni. Egy 
másik alternatíva lehetne, hogy a távollevők között létrejövő adásvétel eladóit arra köteleznék, 
hogy a vételár legfeljebb 20%-a erejéig nem megfelelő áru esetére biztosítást nyújtsanak. A 
petíció benyújtója szerint a piac hamar beállna erre a rendszerre, ami által a fogyasztónak csak 
ritkán kellene megfizetnie ezt a 20%-os díjat.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. január 17. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. április 20.
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A távértékesítési irányelv1 a távollevők között kötött szerződések esetén a fogyasztók számára 
biztosítja a szerződéstől való elállás jogát az áru megérkezésétől számított hét munkanapos 
határidőn belül. A fogyasztónak a szerződéstől való elállás után csak az áruk 
visszaküldésének közvetlen költségeit lehet felszámítani. A tagállamok jelenleg fokozottan 
fogyasztóbarát szabályokat állapíthatnak meg nemzeti jogszabályaikban, ilyen például a 
hosszabb elállási időtartam, illetve az is, hogy az áruk visszaküldésének költségeit a 
kereskedőre hárítják, a kereskedő pedig ugyanezt teheti saját szerződési feltételeiben. 

A távollevők között kötött szerződésektől való elállás jogának mögöttes indoka az, hogy a 
fogyasztónak a szerződés megkötése előtt nincs lehetősége arra, hogy ténylegesen 
megtekintse a megvásárolni kívánt árut vagy meggyőződhessen a szolgáltatás jellemzőiről2.

Az uniós jogalkotók nemrégiben elfogadták a fogyasztók jogairól szóló irányelvet3, amely 
felülvizsgálja és hatályon kívül helyezi a távértékesítésről szóló jelenlegi irányelvet, és az 
2014 júniusára Unió-szerte alkalmazandóvá válik. A jogalkotók ennek kapcsán 
megerősítették annak lehetőségét, hogy a fogyasztók újragondolják választásukat. Az új 
irányelv ugyanakkor egységes szabályozási keretet hoz létre az Európai Unió egész területén 
a távollevők között kötött szerződések fő szempontjaira vonatkozóan, ennek nyomán pedig a 
tagállamok számára többé nem engedélyezik – csak igen kevés kivétellel –, hogy e kérdésben 
eltérő szabályaik legyenek. Ilyenek például a kereskedők által szolgáltatott információk, az 
elálláshoz való jog, valamint a kereskedők és a fogyasztók kötelezettségei a szerződéstől való 
elállás esetén.

Az uniós szinten egységes szabályok csökkentik a fogyasztóvédelmi jogszabályok 
széttagoltságát, ezáltal pedig jelentősen csökkentik a kereskedők előírásoknak való 
megfelelésből eredő költségeit. Egyúttal növelik a jogbiztonságot, valamint a vállalkozások és 
a fogyasztók belső piacba vetett bizalmát. Ezért a jelenlegi németországi helyzethez képest a 
kereskedők a továbbiakban csökkenteni tudják majd fuvarköltségeiket. A fogyasztók jogairól 
szóló irányelv 14. cikke alapján valóban a fogyasztónak kell majd viselnie az áru 
visszaküldésének költségeit, kivéve ha a kereskedő elmulasztotta tájékoztatni a fogyasztót 
arról, hogy ezeket neki kell viselnie, vagy a kereskedő vállalta e költség viselését.

Következtetés

Tekintve, hogy a fogyasztók jogairól szóló irányelvet nemrégiben elfogadták, a Bizottságnak 
nem áll szándékában javasolni a távértékesítésre vonatkozó szabályok felülvizsgálatát. A 
fogyasztók jogairól szóló irányelv megfelelő egyensúlyt teremt a vállalkozások és fogyasztók 
érdekei között.

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 1997. május 20-i 97/7/EK irányelve a távollevők között kötött szerződések 
esetén a fogyasztók védelméről (HL L 144., 1997. 6.4., 19. o.)
2 Lásd a távértékesítési irányelv (14) preambulumbekezdését
3 http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/pe00/pe00026.en11.pdf. Az irányelvet 2011. október 10-én 
fogadták el. A tagállamoknak azt 2013. december 13-ig kell nemzeti jogrendjükbe átültetniük. Ezt követően az 
irányelv 2014. június 13-ig valamennyi tagállamban alkalmazandóvá válik.


