
 
 

 

VÉLEMÉNYEZÉSI FELHÍVÁS 

ÉRTÉKELÉSHEZ VAGY CÉLRAVEZETŐSÉGI VIZSGÁLATHOZ 

E dokumentum célja tájékoztatni a nyilvánosságot és az érdekelt feleket a Bizottság munkájáról, hogy visszajelzést 
adhassanak és tevékenyen részt vehessenek a konzultációkban. Felkérjük ezért e csoportokat, hogy fejtsék ki véleményüket 
a Bizottság által megfogalmazott problémáról és annak lehetséges megoldásairól, valamint osszák meg velünk az esetleg a 
birtokukban lévő releváns információkat. 
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A digitális méltányosságra vonatkozó uniós fogyasztóvédelmi jogszabályok 
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DG JUST E2 

INDIKATÍV ÜTEMTERV  2024. második negyedév 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/consumer-protection-law_hu  

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztatási célt szolgál. Nem határozza meg a Bizottságnak a kezdeményezés jövőjére vagy 
végleges tartalmára vonatkozó végső döntését. Az e dokumentumban ismertetett kezdeményezés minden eleme, ideértve az 
ütemtervet is, változhat. 

A. Politikai környezet, az értékelés célja és hatóköre 

Politikai környezet 

A Bizottság a 2020. november 13-i új fogyasztóügyi stratégiában bejelentette, hogy miután frissítette a 
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelvre és a fogyasztók jogairól szóló irányelvre vonatkozó 
iránymutatásokat tartalmazó dokumentumait, 2022-ig elemezni fogja, hogy középtávon szükség van-e további 
jogszabályokra vagy egyéb intézkedésekre a tisztességesség biztosítása érdekében, online és offline egyaránt. 
Az irányelvek értelmezéséről és alkalmazásáról szóló új bizottsági közleményeket 2021. december 29-én tették 
közzé a Hivatalos Lapban. Ennek utókövetéseként a Bizottság most elindítja a digitális méltányosságra 
vonatkozó uniós fogyasztóvédelmi jogszabályok célravezetőségi vizsgálatát annak megállapítása érdekében, 
hogy a meglévő kulcsfontosságú horizontális fogyasztóvédelmi jogi eszközök továbbra is megfelelőek-e a magas 
szintű fogyasztóvédelem biztosításához a digitális környezetben. 

A Bizottság az uniós fogyasztóvédelmi jog 2017. évi célravezetőségi vizsgálatának megállapításaira fog építeni, 
amely megerősítette, hogy az uniós fogyasztóvédelmi jog elveken alapuló szabályai általában továbbra is 
megfelelnek a célnak, de megállapította, hogy célzott jogszabályi változtatásokra van szükség a meglévő keret 
megerősítése érdekében, többek között a digitális területen is. Figyelembe véve a digitális piacokon lezajlott 
gyors ütemű fejlődést az elmúlt öt évben, szükséges és helyénvaló új célzott célravezetőségi vizsgálatot végezni, 
különös tekintettel azokra a digitális gyakorlatokra, amelyek fogyasztóvédelmi szempontból problémákat 
okozhatnak. A célravezetőségi vizsgálat három irányelvre fog kiterjedni: 

 a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló 2005/29/EK irányelv, 

 a fogyasztók jogairól szóló 2011/83/EU irányelv, 

 a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló 93/13/EGK irányelv. 

A célravezetőségi vizsgálat tervezett időzítése lehetővé teszi a Bizottság számára, hogy átfogó és tényeken 
alapuló értékelést végezzen, amely figyelembe veszi az ezen irányelveknek az uniós fogyasztóvédelmi szabályok 
hatékonyabb végrehajtásáról és korszerűsítéséről szóló irányelvből (a korszerűsítésről szóló irányelv) eredő 
legutóbbi módosításainak 2022. május 28-i hatállyal való alkalmazását, valamint a kapcsolódó jövőbeni 
jogalkotási dossziék – mint a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály, a digitális piacokról szóló jogszabály, a 
mesterséges intelligenciáról szóló jogszabály és az adatmegosztási jogszabály – alakulását. 

Cél és hatókör 

A digitális átalakulás egyszerre teremt előnyöket és kihívásokat a vállalkozások és a fogyasztók közötti 
gyakorlatokban. Az új technológiák és adatközpontú gyakorlatok felhasználhatók a fogyasztók választási 
lehetőségeinek aláásására és befolyásolhatják őket arra, hogy az érdekeikkel ellentétes döntéseket hozzanak. Ez 
korlátozhatja a fogyasztók digitális környezetben való védelmét célzó jelenlegi szabályok hatékonyságát, többek 
között a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal és a tisztességtelen szerződési feltételekkel szemben. A 
közelmúltban elfogadott korszerűsítésről szóló irányelv és a digitális tartalomról szóló irányelv foglalkozott néhány 
ilyen kihívással, például a személyre szabott árképzés átláthatósága, a fogyasztói értékelések, az „ingyenes” 
digitális szolgáltatások, a keresési eredmények rangsorolása és az online piacterek kötelezettségei tekintetében. 
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Tekintettel a technológiai fejlődés gyors ütemére és annak a fogyasztói tapasztalatokra gyakorolt hatására, 
további intézkedésekre lehet szükség a jelenlegi és a felmerülő igények jobb kielégítése érdekében. 

A célravezetőségi vizsgálat célja annak a kérdésnek a megválaszolása, hogy a horizontális fogyasztóvéde lmi jogi 
eszközök továbbra is alkalmasak-e a magas szintű fogyasztóvédelem biztosítására a digitális környezetben. Meg 
fogja vizsgálni, hogy a meglévő uniós szabályok megfelelőek-e a fogyasztóvédelmi kérdések, többek között a 
fogyasztók sebezhetősége, a sötét megoldások, a személyre szabási gyakorlatok, a véleményvezér-marketing, a 
szerződések felmondása, az előfizetési szolgáltatási szerződések, a virtuális cikkek forgalmazása és a digitális 
termékek függőséget okozó használata terén. Értékelni fogja, hogy a meglévő jogi keret szempontjából előnyös 
lenne-e a célzott megerősítés vagy egyszerűsítés, figyelembe véve és biztosítva a jövőbeli jogszabályokkal való 
koherenciát. Megvizsgálja továbbá a terhek csökkentésének, a költségmegtakarításnak és az egyszerűsítésnek a 
lehetőségeit. 

A célravezetőségi vizsgálat eredményeként új jogalkotási javaslat vagy intézkedések születhetnek, amelyek jobb 
érvényesítés és iránymutatás révén javítják a végrehajtást, vagy további nyomon követés szükséges. 

B. Minőségi jogalkotás 

Konzultációs stratégia 

A Bizottság a következő tevékenységek keretében folytat konzultációt a nyilvánossággal: 

 Valamennyi érdekelt felet felkérik, hogy adjon visszajelzést ezzel a véleményezési felhívással 
kapcsolatban. 

 2022 negyedik negyedévében a Bizottság nyilvános konzultációt indít az EU valamennyi hivatalos 
nyelvén. A kérdőív legalább 12 hétig elérhető lesz a Bizottság „Ossza meg velünk véleményét!” központi 
nyilvános konzultációs oldalán. A Bizottság röviddel a konzultáció lezárása után tényszerű összefoglaló 
jelentést tesz közzé a konzultáció eredményéről a konzultációs oldalon. 

 Célzott konzultációk különösen a tagállami hatóságokkal és az érdekelt felek európai szervezeteivel, 
például a fogyasztói és vállalkozói szervezetekkel. 

 Megbeszélések egy bizottsági szakértői csoporttal (fogyasztóvédelmi szakpolitikai tanácsadó csoport). 

 Megbeszélések a fogyasztóvédelmi és marketingjoggal foglalkozó tagállami szakértői csoporttal. 

 Kétoldalú találkozók az értékelés alatt álló irányelvek által érintett érdekelt felekkel. 

Az összes konzultációs tevékenység eredményeit a célravezetőségi vizsgálat mellékleteként közzétett összegző 
jelentés foglalja össze. 

Miért indítottuk ezt a konzultációt? 

Az erős fogyasztóvédelmi keret elengedhetetlen annak biztosításához, hogy az uniós fogyasztók aktív szerepet 
játszhassanak a digitális átállásban. A Bizottság célravezetőségi vizsgálatot indított annak megállapítása 
érdekében, hogy a meglévő uniós fogyasztóvédelmi jog megfelelő-e a magas szintű fogyasztóvédelem 
biztosításához a digitális környezetben. A Bizottság véleményeket és információkat gyűjt az e területtel 
kapcsolatos legfontosabb problémákról, többek között a lehetséges megoldásokról, valamint az egyszerűsítés és 
a terhek csökkentésének lehetőségeiről. 

Célközönség 

A konzultáció nyitva áll a nagyközönség és valamennyi érdekelt fél, például a tagállami hatóságok, a tudományos 
szakemberek, a fogyasztói szervezetek, a vállalkozói szervezetek, az online platformok és a digitális tartalmakat 
és szolgáltatásokat nyújtó, illetve a digitális környezetben egyéb módon működő egyéb vállalkozások előtt. 

Adatgyűjtés és módszertan 

A jelen véleményezési felhívás és a fent ismertetett konzultációk során gyűjtött adatokon kívül a 
célravezetőségi vizsgálatot egy külső vállalkozó által készített tanulmány is alátámasztja majd. A 
célravezetőségi vizsgálathoz meglévő elemzések és tanulmányok is információt fognak szolgáltani, többek között 
a következők: 

 A Bizottság közleményei a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelv (2021), a fogyasztók 
jogairól szóló irányelv (2021) és a tisztességtelen szerződési feltételekről szóló irányelv (2019) 
értelmezéséről és alkalmazásáról; 

 A Bizottság közleménye – Új fogyasztóügyi stratégia: A fogyasztói reziliencia erősítése a fenntartható 
helyreállítás érdekében (2020); 

 Bizottsági szolgálati munkadokumentum – Jelentés az uniós fogyasztóvédelmi és marketingjog 
célravezetőségi vizsgálatáról (2017); 

 A Bizottság tanulmánya – A digitális környezetben alkalmazott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról 
szóló magatartási tanulmány (2022); 

 Az IMCO bizottság tanulmánya – A véleményformálók által az egységes piacon a reklámozásra és 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/consumer-protection-law/review-eu-consumer-law_hu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:52020DC0696
https://ec.europa.eu/newsroom/just/items/59332/en
https://ec.europa.eu/newsroom/just/items/59332/en
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/703350/IPOL_STU(2022)703350_EN.pdf
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fogyasztóvédelemre gyakorolt hatás (2022); 

 Az Európai Fogyasztók Szervezete állásfoglalása – Uniós fogyasztóvédelem 2.0:A méltányosság és a 
fogyasztók választási lehetőségeinek védelme a digitális gazdaságban (2022); 

 Az Európai Fogyasztók Szervezete állásfoglalása – „Sötét megoldások” és az uniós fogyasztóvédelmi jog 
vívmányai:Ajánlások a jobb végrehajtás és reform érdekében (2022); 

 Az Európai Fogyasztók Szervezete tanulmánya – Strukturális aszimmetriák a digitális fogyasztói piacokon 
és A szabályozási szakadék:Fogyasztóvédelem a digitális gazdaságban (2021); 

 Az IMCO bizottság tanulmánya – Online hirdetések:a célzott hirdetések hatása a hirdetőkre, a piacra jutásra 
és a fogyasztók választási lehetőségeire (2021); 

 A JURI bizottság tanulmánya – A digitális szolgáltatásokra vonatkozó tisztességtelen szerződési feltételekről 
szóló irányelv frissítése (2021); 

 A JURI bizottság tanulmánya – A célzott és viselkedésalapú reklámok szabályozása a digitális 
szolgáltatásokban:Hogyan biztosítható a felhasználók tájékoztatáson alapuló beleegyezése (2021); 

 Az IMCO bizottság tanulmánya – Loot boxok az online játékokban és hatásaik a fogyasztókra, különösen a 
fiatal fogyasztókra (2020); 

 Az IMCO bizottság tanulmánya – Új szempontok és kihívások a fogyasztóvédelemben:Digitális 
szolgáltatások és mesterséges intelligencia (2020); 

 Az IMCO bizottság tanulmánya – Mesterséges intelligencia (MI):az e-kereskedelemben alkalmazott új 
fejlesztések és innovációk:A belső piac működésével kapcsolatos kihívások (2020); 

 A Bizottság tanulmánya – Felmérés a fogyasztók által tapasztalt csalásokról és átverésekről (2020); 

 A Bizottság tanulmánya – Viselkedési tanulmány az utazásfoglalási weboldalakon és alkalmazásokban 
alkalmazott reklám- és marketinggyakorlatokról (2020). 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/703350/IPOL_STU(2022)703350_EN.pdf
https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2022-015_protecting_fairness_and_consumer_choice_in_a_digital_economy.pdf
https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2022-015_protecting_fairness_and_consumer_choice_in_a_digital_economy.pdf
https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2022-015_protecting_fairness_and_consumer_choice_in_a_digital_economy.pdf
https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2022-013_dark_patters_paper.pdf
https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2022-013_dark_patters_paper.pdf
https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2022-013_dark_patters_paper.pdf
https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2021-018_eu_consumer_protection.0_0.pdf
https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2021-116_the_regulatory_gap-consumer_protection_in_the_digital_economy.pdf
https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2021-116_the_regulatory_gap-consumer_protection_in_the_digital_economy.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/662913/IPOL_STU(2021)662913_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/662913/IPOL_STU(2021)662913_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/662913/IPOL_STU(2021)662913_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/676006/IPOL_STU(2021)676006_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/676006/IPOL_STU(2021)676006_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/694680/IPOL_STU(2021)694680_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/694680/IPOL_STU(2021)694680_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/694680/IPOL_STU(2021)694680_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/652727/IPOL_STU(2020)652727_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/652727/IPOL_STU(2020)652727_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/648790/IPOL_STU(2020)648790_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/648790/IPOL_STU(2020)648790_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/648790/IPOL_STU(2020)648790_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/648791/IPOL_IDA(2020)648791_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/648791/IPOL_IDA(2020)648791_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/648791/IPOL_IDA(2020)648791_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/648791/IPOL_IDA(2020)648791_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/survey-fraud-and-ccams-experienced-consumers_en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d79a2522-ddd4-11ea-adf7-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d79a2522-ddd4-11ea-adf7-01aa75ed71a1

