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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója szerint az Európai Unió belső piaca nem működik, amire példaként azt 
az esetet említi, amikor ő Portugáliából, a lakóhelyéről, Németországban szeretne árut
rendelni az interneten keresztül. A petíció benyújtója kifejti, hogy egyes internetes kereskedők 
a bizonyos tagállamokból beérkező megrendeléseket nem dolgozzák fel, vagy automatikusan 
a rendelés származási országának megfelelő szolgáltatóhoz irányítják. Mások csak bizonyos 
tagállamokba vállalnak szállítást. A petíció benyújtója szerint ily módon a kisfogyasztókat –
többnyire dél- és kelet-európai országok vásárlóit – diszkriminálják, valószínűleg az egyes 
tagállamokban hiányos jogbiztonságra hivatkozva. A jelenlegi helyzet versenytorzító hatású, 
mivel egyes nemzeti piacok nem teljesen nyitottak, ennélfogva a fogyasztók nem tudják 
igénybe venni a belső piacot, és túl sokat fizetnek bizonyos termékekért. A petíció benyújtója 
kifejti, hogy javítani kell az európai uniós jogszabályokat, és erre javaslatokat tesz.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. december 20. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. február 27.

A belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv (a szolgáltatási irányelv) 20. 
cikkének (2) bekezdése rendelkezik arról a gyakorlatról, hogy a szolgáltatók állampolgárság 
vagy tartózkodási hely alapján hátrányosan megkülönböztetik a fogyasztókat. E rendelkezés 
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megköveteli a tagállamoktól, hogy biztosítsák, hogy a szolgáltatás igénybevételének a 
szolgáltató által nyilvánosságra hozott általános feltételei nem tartalmaznak a szolgáltatás 
igénybevevőjének állampolgársága vagy lakóhelye szerinti megkülönböztető rendelkezéseket.

Eltérés akkor engedhető meg a feltételeket illetően, „amennyiben azt objektív kritériumok 
közvetlenül indokolják”, amelyekbe a szolgáltatási irányelv (95) preambulumbekezdése 
szerint beletartozhatnak az egyes piaci feltételek vagy a szolgáltatásnyújtás távolságából 
adódóan felmerülő pluszköltségek. 

A szolgáltatási irányelv 20. cikkének (2) bekezdését az összes tagállam jogrendszere átültette. 
Ezért tehát az illetékes nemzeti hatóságok hatáskörébe tartozik, hogy eseti elemzést végezve 
megállapítsák, hogy a szolgáltatási irányelv 20. cikkének (2) bekezdésében megfogalmazott 
megkülönböztetésmentességi elvet átültető nemzeti jogszabály rendelkezései sérülnek-e. 
Annak érdekében, hogy a nemzeti hatóságok számára megkönnyítse annak megállapítását, 
hogy az eltérő bánásmód vagy a szolgáltatás megtagadása indokolt-e, az Európai Bizottság 
2012-ben iránymutató dokumentumot tett közzé a 20. cikk (2) bekezdésének alkalmazásáról. 
A jogi érvényszerzésen túlmenően a fogyasztók az európai fogyasztóvédelmi központokhoz is 
fordulhatnak segítségért, különösen határokon átnyúló ügyek esetében. A petíció 
benyújtójának, aki Portugáliában lakik és egy német kiskereskedővel van problémája, a német 
vagy a portugál európai fogyasztóvédelmi központtal1 kellene tehát felvennie a kapcsolatot. 
Az Európai Bizottság ösztönzi a vállalkozásokat arra, hogy az Unión belül határokon 
átnyúlóan nyújtsanak szolgáltatásokat, és hogy teljes mértékben használják ki a belső piac 
nyújtotta lehetőségeket. Ezzel összefüggésben a Bizottság az elektronikus kereskedelem és az 
online szolgáltatások digitális egységes piacába vetett bizalom megerősítésére vonatkozó 
egységes keretről szóló közleményében2 átfogó listát tett közzé a határokon átnyúló online 
kereskedelem elősegítésére irányuló fellépésekről. Ezek közé tartozik például a határokon 
átnyúló kereskedelem megbízható fizetési és szállítási szolgáltatásainak fejlesztése, valamint 
– a többek között az online vitákra alkalmazható – alternatív vitarendezési mechanizmusok 
továbbfejlesztése. A jelenlegi európai törvények alapján azonban nem létezik a vásárláshoz 
fűződő feltételek nélküli jog vagy értékesítési kötelezettség. Az Európai Bizottság azonban 
tudomásul veszi a petíció benyújtójának az alkalmazandó jogi keret megváltoztatására 
irányuló javaslatait.

Összegzés

A szolgáltatási irányelv 20. cikkének (2) bekezdése rendelkezik a 
megkülönböztetésmentesség elvéről, amelynek érvényre juttatása az illetékes nemzeti 
hatóságok feladata. A fogyasztók az európai fogyasztóvédelmi központhoz is fordulhatnak 
segítségért. Az Európai Bizottság törekedni fog arra, hogy tovább javítsa a határokon átnyúló 
online kereskedelem feltételeit.

                                               
1 További információért látogasson el a http://ec.europa.eu/consumers/ecc/index_en.htm oldalra.
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0942:FIN:HU:PDF.


