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OECD
PÁRIZS

AZ OECD TANÁCS AJÁNLÁSA
A FOGYASZTÓVÉDELMI IRÁNYELVEKRE
AZ ELEKTRONIKUS KERESKEDELEM KAPCSÁN

A fogyasztóvédelmi jogszabályok, politikák és gyakorlatok korlátozzák a
csalást, a megtévesztést és a tisztességtelen kereskedelmi magatartást. Az
ilyen védelem elengedhetetlen a fogyasztók bizalmának elnyeréséhez,
YDODPLQW D YiOODONR]iVRN pV D] ]OHWL WUDQ]DNFLyNEDQ UpV]WYHY  IRJ\DV]WyN
közötti kiegyensúlyozottabb kapcsolat kiépítéséhez.

Az elektronikus piacot alkotó digitális hálózatok és számítógépes
technológiák

nemzetközi

jellege

a

fogyasztóvédelem

globális

PHJN|]HOtWpVpW LJpQ\OL D] HOHNWURQLNXV NHUHVNHGHOHP iWOiWKDWy pV HO UH
MHOH]KHW  MRJL pV |QV]DEiO\R]iVL NHUHWHLQHN UpV]HNpQW $ JOREiOLV KiOy]DWL
környezet kihívást jelent minden ország vagy joghatóság számára, hogy
PHJIHOHO HQ NH]HOMH D IRJ\DV]WyYpGHOPL NpUGpVHNHW D] HOHNWURQLNXV
kereskedelem kapcsán. Az elkülönült nemzeti politikák gátolhatják az
HOHNWURQLNXV NHUHVNHGHOHP IHMO GpVpW pV H]pUW D] LO\HQ IRJ\DV]WyYpGHOPL
NpUGpVHN

KDWpNRQ\DEEDQ

NH]HOKHW N

QHP]HWN|]L

NRQ]XOWiFLy

pV

HJ\WWP N|GpVUpYpQ$]2(&'WDJRUV]iJRNNRUPiQ\DLIHOLVPHUWpNKRJ\

2

nemzetközileg koordinált módszerekre lehet szükség az információ cseréhez
és az ilyen kérdések kezelésének általános megértéséhez.
$ NRUPiQ\RN HO WW D] D NLKtYiV iOO KRJ\ HO PR]GtWViN D WiUVDGDORP
IHMO GpVpW pV D JD]GDViJL Q|YHNHGpVW D OpWUHM|Y  KiOy]DWL WHFKQROyJLiN
alapján, és a polgáraik számára hatékony és átlátható fogyasztóvédelmet
biztosítsanak az elektronikus kereskedelemben. Különféle fogyasztóvédelmi
jogok szabályozzák az üzleti vállalkozások gyakorlatát. Sok OECD
tagország

már

megkezdte

a

jelenleg

hatályos

fogyasztóvédelmi

jogszabályok és gyakorlatok felülvizsgálatát annak megállapítása céljából,
hogy szükséges-e változtatni az elektronikus kereskedelem egyedül álló
aspektusaihoz való igazodás érdekében. A tagországok azokat a
PyGR]DWRNDW LV YL]VJiOMiN DPHO\HNNHO D] |QV]DEiO\R]y HU IHV]tWpVHN
segíthetik

ebben

az

összefüggésben

a

hatékony

és

korrekt

fogyasztóvédelmet. Az ilyen célok eléréséhez a civil társadalom
hozzájárulása is szükséges, és mindezeket a kezdeményezéseket a
kormányok, az üzleti vállalkozások, a fogyasztók és képviseleteik közötti
JOREiOLVHJ\WWP N|GpVLHU IHV]tWpVHNNHUHWpEHQNHOOPHJWHQQL
1998. áprilisában az OECD Fogyasztóvédelmi Bizottsága általános
LUiQ\HOYHNHW GROJR]RWW NL D] HOHNWURQLNXV NHUHVNHGHOHPEHQ UpV]WYHY
fogyasztók védelme céljából anélkül, hogy akadályokat emelne a
kereskedelem útján. Ezek az irányelvek lényegében véve ajánlást jelentenek
a kormányok, az üzleti vállalkozások, a fogyasztók és képviseleteik számára
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D] HOHNWURQLNXV NHUHVNHGHOHPEHQ D KDWpNRQ\ IRJ\DV]WyYpGHOHP I
MHOOHP] LU O$]HEEHQIRJODOWDND]RQEDQQHPNRUOiWR]]iNDIHOHNHWD]LO\HQ
irányelveknél szigorúbb irányelvek alkalmazásában, és nem tiltják a
tagországoknak,

hogy

a

fogyasztók

on-line

védelmére

szigorúbb

intézkedéseket tartsanak hatályban vagy fogadjanak el. Konkrétan az
irányelvek célja egyrészt az, hogy kereteket adjon, másrészt, hogy elveket
fogalmazzon meg, hogy ezekkel segítse:

i)

A

kormányokat

politikák,

a

fogyasztóvédelmi

gyakorlatok

és

és

jogalkalmazási

szabályozások

vizsgálatában,

formázásában és valóra váltásában, szükség esetén a
hatékony

fogyasztóvédelem

céljából

az

elektronikus

kereskedelem kapcsán;

ii)

az üzleti vállalkozásokat, a fogyasztói csoportokat és az
önszabályozó

szerveket

azzal,

hogy

útmutatót

ad

az

elektronikus kereskedelem kapcsán az önszabályozó sémák
vizsgáltában, formálásában és megvalósításában figyelembe
YHHQG  KDWpNRQ\ IRJ\DV]WyYpGHOHP I  MHOOHP] L NpUGpVpEHQ
és

iii

az elektronikus kereskedelembe bekapcsolódott egyes üzleti
YiOODONR]iVRNDW pV IRJ\DV]WyNDW D]]DO KRJ\ HJ\pUWHOP  ~WPXWDWiVW
DGDI WiMpNR]WDWiVLNpUGpVHNKH]pVD]]OHWLYiOODONR]iVRNUpV]pU O
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WDQ~VtWDQGy pV D IRJ\DV]WyN UpV]pU O HOYiUKDWy NRUUHNW ]OHWL
gyakorlathoz az elektronikus kereskedelemben.

A fentiek fényében a Tanács:
)LJ\HOHPEH YpYH D *D]GDViJL (J\WWP N|GpVL pV )HMOHV]WpVL
Szervezet 1960. december 14-i konvenciója 5.b) Cikkét;

Figyelembe

véve

az

elektronikus

kereskedelem

kapcsán

a

IRJ\DV]WyYpGHOHPU O HOIRJDGRWW  RNWyEHU L PLQLV]WHUL
nyilatkozatot [C(98)177 (2. Melléklet)];

Figyelembe véve a Tanács ajánlását a magántitok védelmét és a
személyi adatok határon túlra való átadását szabályozó 1980.
V]HSWHPEHU L LUiQ\HOYHNU O >&   9pJOHJHV @ pV D JOREiOLV
KiOy]DWRNEDQ D PDJiQWLWRN YpGHOPpU O V]yOy  RNWyEHU 
miniszteri nyilatkozatot [C(98)177 1. Melléklet)];
)LJ\HOHPEH YpYH D] HOHNWURQLNXV NHUHVNHGHOHPEHQ D KLWHOHVVpJU O
szóló, 1998. október 8-9-i miniszteri nyilatkozatot [C(98)177 3.
Melléklet)];

Figyelembe véve a Tanács 1992. november 26-27-i ajánlását a
WiMpNR]WDWiVL

UHQGV]HUHN

EL]WRQViJL

LUiQ\HOYHLU O

[C(92)188(VÉGLEGES)], és az OECD 1997. március 27-i ajánlását a
UHMWMHO]pVLSROLWLNDLUiQ\HOYHLU O>&   9e*/(*(6 @
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Elismerve, hogy az elektronikus kereskedelem a fogyasztók számára
~M pVMHOHQW VHO Q\|NHWNtQiOKDWEHOHpUWYHDNpQ\HOPHWD] iUXN pV
szolgáltatások széles köréhez való hozzáférést, az ilyen árukra és
V]ROJiOWDWiVRNUD YRQDWNR]y LQIRUPiFLyN |VV]HJ\ MWpVpQHN pV
|VV]HKDVRQOtWiViQDNOHKHW VpJpW
Elismerve, hogy az elektronikus kereskedelem bizonyos speciális
sajátosságai, pl. az a könnyedség és gyorsaság, amellyel az üzleti
vállalkozások és a fogyasztók kommunikálhatnak az árukról és
szolgáltatásokról,

valamint a

határon

túli

tranzakciókba

való

bekapcsolódás, olyan kereskedelmi szituációkat teremthet, ami
szokatlan a fogyasztók számára, és ami kockáztathatja érdekeiket,
ezért egyre fontosabb a fogyasztók és az üzleti vállalkozások
számára, hogy tájékoztatva legyenek az elektronikus piacon fennálló
MRJDLNUyO pV N|WHOH]HWWVpJHLNU O pV WXGDWiEDQ OHJ\HQHN H MRJDLNQDN
és kötelezettségeiknek;

Elismerve,

hogy

a

fogyasztóvédelemmel

kapcsolatban

az

alkalmazható jogra és a joghatóságra vonatkozó jogszabályok az
elektronikus

kereskedelemmel

kapcsolatos

kérdések

széles

tartományára lehetnek kihatással, az egyéb összefüggésben az
alkalmazható jogra és joghatóságra vonatkozó jogszabályok a
fogyasztóvédelemre is kihathatnak;
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Elismerve, hogy az elektronikus kereskedelem terén a fogyasztók
bizalmát növeli az olyan átlátható és hatékony fogyasztóvédelmi
mechanizmusok folyamatos fejlesztése, amelyek korlátozzák a
FVDOiVW

D

PHJWpYHV]W 

YDJ\

WLV]WHVVpJWHOHQ

NHUHVNHGHOPL

magatartást on-line feltételek között is;

Figyelembe véve, hogy az elektronikus kereskedelemnek nyitottnak
pVYDODPHQQ\LIRJ\DV]WyV]iPiUDKR]]iIpUKHW QHNNHOOOHQQLHpV
Figyelembe véve, hogy a kormányoknak, az üzleti vállalkozásoknak,
D IRJ\DV]WyNQDN pV NpSYLVHO LNQHN NO|Q|VHQ QDJ\ ILJ\HOPHW NHOO
fordítaniuk

a

hatékony

határon

túli

jogorvoslati

rendszerek

kidolgozására.

AJÁNLJA, HOGY A TAGORSZÁGOK:

Tegyék meg a szükséges lépéseket a jelen Ajánláshoz csatolt
0HOOpNOHWEHQIRJODOW,UiQ\HOYHNPHJIHOHO SRQWMDLQDNDONDOPD]iViUD
Széles

körben

terjesszék

az

Irányelveket

minden

illetékes

kormányzati tárca és szerv, az elektronikus kereskedelembe
bekapcsolódott üzleti ágazatok, a fogyasztóvédelmi képviseletek, a
PpGLD D] RNWDWiVL LQWp]PpQ\HN pV D] HJ\pE PpUYDGy N|]pUGHN
csoportok körében;
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Ösztönözzék

az

üzleti

vállalkozásokat,

a

fogyasztókat

és

NpSYLVHO LNHW DUUD KRJ\ YiOODOMDQDN DNWtY V]HUHSHW D] ,UiQ\HOYHN
QHP]HWN|]L

QHP]HWL

pV

KHO\L

V]LQW 

PHJYDOyVtWiViQDN

HO PR]GtWiViEDQ
Ösztönözzék

a

kormányokat,

az

üzleti

vállalkozásokat,

a

IRJ\DV]WyNDWpVNpSYLVHO LNHWKRJ\YHJ\HQHNUpV]WD]DONDOPD]KDWy
jogra

és

joghatóságra

vonatkozó

jogszabályok

folyamatos

vizsgálatában és vegyék figyelembe az erre vonatkozó ajánlásokat;

Kérjék fel a tagországokon kívüli országokat, hogy vegyék
figyelembe a jelen Ajánlás feltételeit a fogyasztóvédelmi politikáik,
kezdeményezéseik és szabályzataik felülvizsgálatában;
)RO\WDVVDQDN NRQ]XOWiFLyW HJ\WWP N|GpVW pV VHJtWVpN HO  D]
információk megosztását a tagországokon kívüli országokkal, az
]OHWL YiOODONR]iVRNNDO D IRJ\DV]WyNNDO pV NpSYLVHO LNNHO PLQG
nemzeti, mind nemzetközi szinten, hatékony fogyasztóvédelmet
biztosítva

az

elektronikus

kereskedelemben

az

Irányelvekkel

összhangban;

Úgy valósítsák meg az irányelveket, hogy az ösztönözze új üzleti
modellek és olyan technológiai alkalmazások kifejlesztését, amelyek
a fogyasztók javát szolgálják; és ösztönözzék a fogyasztókat, hogy
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WHOMHV N|U HQ pOMHQHN D YHY L SR]tFLyMXN HU VtWpVpW V]ROJiOy
eszközökkel; és

UTASÍTJA

a

Fogyasztóvédelmi

Bizottságot,

hogy

cseréljen

LQIRUPiFLyW D] HOpUW HO UHKDODGiVUyO pV WDSDV]WDODWRNUyO D MHOHQ
Ajánlás megvalósítása terén, vizsgálja felül ezt az információt és
EHQ YDJ\ PpJ HO EE LV pV V]NVpJ HVHWpQ H]W N|YHW HQ LV
tegyen jelentést a Tanácsnak.
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MELLÉKLET

IRÁNYELVEK
(/6 5e6=
HATÁSKÖR

Jelen Irányelvek csak az üzleti vállalkozások és a fogyasztók közötti
elektronikus kereskedelemre vonatkozik, az üzleti vállalkozások közötti
tranzakciókra nem.

MÁSODIK RÉSZ
ÁLTALÁNOS ELVEK

I.

ÁTLÁTHATÓ ÉS HATÉKONY VÉDELEM
$]HOHNWURQLNXVNHUHVNHGHOHPEHQUpV]WYHY IRJ\DV]WyNV]iPiUDD

kereskedelem egyéb formáiban biztosított védelem szintjénél nem
alacsonyabb átlátható és hatékony fogyasztóvédelmet kell biztosítani.
A kormányoknak, az üzleti vállalkozásoknak, a fogyasztóknak és
NpSYLVHO LNQHN HJ\WW NHOO P N|GQLN D] LO\HQ YpGHOHP HOpUpVH pV
annak meghatározása céljából, hogy milyen változásokra lehet
szükség az elektronikus kereskedelem speciális körülményeinek
kezelése céljából.

II.

TISZTESSÉGES

ÜZLETI,

REKLÁM

ÉS

MARKETING

GYAKORLAT

Az

elektronikus

kereskedelembe

bekapcsolódott

üzleti

YiOODONR]iVRNQDNNHOO ILJ\HOPHWNHOOIRUGtWDQLXNDIRJ\DV]WyNpUGHNHLUHpV
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D WLV]WHVVpJHV ]OHWL UHNOiP pV PDUNHWLQJ J\DNRUODWQDN PHJIHOHO HQ NHOO

eljárniuk.
Az

üzleti

vállalkozások

nem

tehetnek

semmilyen

olyan

nyilatkozatot, vagy nem követhetnek el olyan mulasztást, illetve
QHP

IRO\WDWKDWQDN

RO\DQ

J\DNRUODWRW

DPHO\

IpOUHYH]HW 

PHJWpYHV]W FVDOiUGYDJ\WLV]WHVVpJWHOHQOHKHW
$ IRJ\DV]WyN V]iPiUD iUXNDW YDJ\ V]ROJiOWDWiVRNDW pUWpNHVtW 
UHNOiPR]yYDJ\KLUGHW ]OHWLYiOODONR]iVRNQHPIRO\WDWKDWQDNRO\DQ
J\DNRUODWRWDPHO\pVV]HU WOHQNRFNi]DWQDNWHKHWLNLDIRJ\DV]WyNDW
Ha az üzleti vállalkozások tájékoztatást adnak magukról, vagy az
általuk

kínált

árukról

vagy

szolgáltatásokról,

akkor

ezt

az

LQIRUPiFLyWYLOiJRVHJ\pUWHOP SRQWRVpVN|QQ\HQHOpUKHW PyGRQ
kell megadniuk.

Az üzleti vállalkozásoknak be kell tartaniuk a fogyasztókkal való
tranzakcióikra

vonatkozó

politikáikkal

vagy

gyakorlatukkal

kapcsolatos nyilatkozataikat.

Az üzleti vállalkozásoknak figyelembe kell venniük az elektronikus
kereskedelem globális természetét, és – ahol lehet – figyelembe
NHOOYHQQLNDPHJFpO]RWWSLDFRNNO|QE|] V]DEiO\R]iVLMHOOHP] LW
Az üzleti vállalkozások nem használhatják fel az elektronikus
NHUHVNHGHOHP VSHFLiOLV MHOOHP] LW DUUD KRJ\ HOUHMWVpN YDOyV
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identitásukat

vagy

fogyasztóvédelmi

székhelyüket,
szabványok

vagy

megkerüljék

és/vagy

a

végrehajtási

mechanizmusok betartását.

Az

üzleti

vállalkozások

nem

alkalmazhatnak

tisztességtelen

V]HU] GpVHVIHOWpWHOHNHW
$ UHNOiP pV PDUNHWLQJ LO\HQ PLQ VpJpEHQ HJ\pUWHOP HQ
azonosítható legyen.

A reklámnak és a marketingnek azonosítania kell azt az üzleti
vállalkozást, amelynek nevében a marketing vagy reklám történik,
PLYHOHQQHNHOPXODV]WiVDIpOUHYH]HW OHKHW
Az üzleti vállalkozásoknak képeseknek kell lenniük arra, hogy
megindokoljanak bármilyen kifejezett vagy beleértett nyilatkozatot,
DPtJD]LO\HQQ\LODWNR]DWRNIHQQiOOQDNpVPpJXWiQDLVHJ\pVV]HU
ideig.

Az

üzleti

alkalmazható

vállalkozásoknak
eljárásokat

kell

olyan

hatékony

kidolgozniuk

és

és

könnyen

alkalmazniuk,

DPHO\HN OHKHW Yp WHV]LN D IRJ\DV]WyN V]iPiUD DQQDN HOG|QWpVpW
hogy fogadják-e a kéretlen e-mail reklám üzeneteket.

Ha fogyasztók jelezték, hogy nem akarnak kapni kéretlen e-mail
reklám üzeneteket, ezt a döntést tiszteletben kell tartani.
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Több országban a kéretlen e-mail reklámra külön jogi szabályozók
vagy önszabályozó követelmények vonatkoznak.

Az üzleti vállalkozásoknak különösen nagy gondot kell fordítani a
UHNOiPEDQ pV D PDUNHWLQJEHQ D J\HUPHNHNUH D] LG VHNUH D
súlyosan betegekre és mindazokra, akik esetleg nem fogják fel
teljesen a bemutatott információt.

III.

ON-LINE ADATKÖZLÉS
A.

TÁJÉKOZTATÁS AZ ÜZLETI VÁLLALKOZÁSOKRÓL

A fogyasztókkal való elektronikus kereskedelembe bekapcsolódott
]OHWL YiOODONR]iVRNQDN SRQWRV HJ\pUWHOP  pV N|QQ\HQ HOpUKHW
LQIRUPiFLyW NHOO DGQLXN PDJXNUyO DPL OHJDOiEE D N|YHWNH] NHW

tartalmazza:
i)

Az üzleti vállalkozás azonosítása – beleértve az üzleti
vállalkozás bejegyzett nevét és azt a nevet, amelyen üzleti
tevékenységet folytat; a vállalkozás székhelyének címe; email cím vagy más elektronikus kapcsolattartási eszköz,
vagy telefonszám; és – ahol lehet – cím regisztrációs célokra
és minden egyéb fontos kormányzati regisztrációs vagy
engedély szám;

ii)

$]RQQDOL N|QQ\  pV KDWpNRQ\ IRJ\DV]WyL NRPPXQLNiFLy D]
üzleti vállalkozással;

iii)

$YLWiNPHJIHOHO pVKDWpNRQ\UHQGH]pVH

iv)

Jogszolgáltatás; és

16

V.

FIZETÉS

A fogyasztók számára könnyen használható, biztonságos fizetési
mechanizmusokat kell biztosítani és tájékoztatást kell adni arról, hogy az
LO\HQPHFKDQL]PXVRNPLO\HQV]LQW EL]WRQViJRWJDUDQWiOQDN
A fizetési rendszerek illetéktelen vagy csalárd használtával
NDSFVRODWRV

IHOHO VVpJ

NRUOiWR]iVD

pV

D

YLVV]DIL]HWpVL

mechanizmusok hathatós eszközöket biztosítanak a fogyasztók
bizalmának

megmérésére,

és

ezek

továbbfejlesztését

és

használatát ösztönözni kell az elektronikus kereskedelemben.

VI.

A VITÁK MEGOLDÁSA ÉS JOGORVOSLAT
A.

VONATKOZÓ JOG ÉS JOGHATÓSÁG

Az üzleti vállalkozások és a fogyasztók közötti határon túli
tranzakciók – akár elektronikus úton valósulnak meg, akár nem – a
vonatkozó jog és joghatóság jelenlegi keretei között érvényesülnek.

Az elektronikus kereskedelem kihívást jelent e jelenlegi kereteknek.
Ezért figyelembe kell venni, hogy a vonatkozó jog és joghatóság
tekintetében a jelenlegi kereteket módosítani kell-e, vagy más módon kell
DONDOPD]QL D] HJ\UH MREEDQ WHUMHG  HOHNWURQLNXV NHUHVNHGHOHPEHQ D
hatékony és átlátható fogyasztóvédelem biztosítása érdekében.

A jelenlegi keretek esetleges módosításának vizsgálata során a
kormányoknak arra kellene törekedniük, hogy ezek a keretek korrekt
eljárást biztosítsanak a fogyasztók és az üzleti vállalkozások számára,
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VHJtWVpN HO  D] HOHNWURQLNXV NHUHVNHGHOPHW RO\DQ V]LQW  YpGHOPHW
biztosítsanak a fogyasztók számára, mint ami nem alacsonyabb a
NHUHVNHGHOHPHJ\pEIRUPiLEDQEL]WRVtWRWWYpGHOHPQpOpVOHKHW YpWHJ\pN
a fogyasztók számár, hogy igénybe vehessék a korrekt és aktuális
jogorvoslati és vitarendezési mechanizmusokat felesleges költségek vagy
terhek vállalása nélkül.

B.

ALTERNATÍV VITARENDEZÉS ÉS JOGORVOSLAT

A fogyasztók számára korrekt és aktuális alternatív vitarendezési és
jogorvoslati mechanizmusokat kell biztosítani felesleges költségek vagy
terhek nélkül.
Az üzleti vállalkozásoknak, a fogyasztói képviseleteknek és a
NRUPiQ\RNQDN HJ\WW NHOO P N|GQLN KRJ\ WRYiEEUD LV NRUUHNW
hatékony és átlátható önszabályozó és egyéb politikákat és
eljárásokat használjanak és fejlesszenek tovább, beleértve az
alternatív vitarendezési mechanizmusokat a fogyasztói panaszok
kivizsgálására és az üzleti vállalkozások és a fogyasztók közötti
HOHNWURQLNXV NHUHVNHGHOHPEHQ IHOPHUO  IRJ\DV]WyYpGHOPL YLWiN
megoldására, különös tekintettel a határon túli tranzakciókra.

i)

Az üzleti vállalkozásoknak és a fogyasztói képviseleteknek
WRYiEEUD

LV

NRUUHNW

KDWpNRQ\

pV

iWOiWKDWy

EHOV

mechanizmusokat kell kialakítaniuk a fogyasztói panaszok és
D IHOPHUO  SUREOpPiN NRUUHNW pV LG V]HU  NH]HOpVpUH pV
megoldására, a fogyasztókat sújtó felesleges költségek vagy
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terhek nélkül. A fogyasztókat ösztönözni kell az ilyen
mechanizmusok igénybe vételére.

ii)

Az üzleti vállalkozásoknak és a fogyasztói képviseleteknek
WRYiEEUD LV HJ\WWP N|G  |QV]DEiO\R]y SURJUDPRNDW NHOO
kidolgozniuk a fogyasztói panaszok kezelésére és a
fogyasztók segítésére az üzleti vállalkozások és a fogyasztók
N|]|WWL HOHNWURQLNXV NHUHVNHGHOHPEHQ IHOPHUO  YLWiN
megoldása terén.

iii)

Az üzleti vállalkozásoknak, a fogyasztói képviseleteknek és a
NRUPiQ\RNQDN HJ\WW NHOO P N|GQLN KRJ\ WRYiEEUD LV
OHKHW VpJHW Q\~MWVDQDN D IRJ\DV]WyN V]iPiUD D] DOWHUQDWtY
vitarendezései mechanizmusok igénybe vételére, amelyek
OHKHW Yp WHV]LN D YLWiN NRUUHNW pV LG V]HU  PyGRQ
KDWpNRQ\DQ W|UWpQ  PHJROGiViW D IRJ\DV]WyNDW V~MWy
felesleges költségek vagy terhek nélkül.

iv)

A fentiek megvalósítása terén az üzleti vállalkozásoknak, a
fogyasztói képviseleteknek és a kormányoknak innovatív
módon kell alkalmazniuk az információs technológiákat a
fogyasztók tudatosságának és választási szabadságának
fokozása céljából.

Továbbá egy újabb tanulmány szükséges a VI. pontban nemzetközi
V]LQWHQNLW ]|WWFpORNWHOMHVtWpVHpUGHNpEHQ
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VII.

MAGÁNTITOK

Az üzleti vállalkozások és a fogyasztók közötti elektronikus
kereskedelemnek az OECD Irányelvek a magántitok védelmének és a
személyi adatok határon túli átadásának védelme szabályozásáról (1980.)
c. dokumentumban rögzített elvek szerint kell megvalósulnia, figyelembe
véve az OECD Miniszteri Nyilatkozatot a globális hálózatokban a
PDJiQWLWRN YpGHOPpU O   D IRJ\DV]WyN V]iPiUD PHJIHOHO  pV

hatékony védelem biztosítása céljából.
VIII.

OKTATÁS ÉS TUDATOSSÁG

A kormányoknak, az üzleti és a fogyasztói képviseleteknek együtt
NHOO P N|GQLN D IRJ\DV]WyN N|UpEHQ D] HOHNWURQLNXV NHUHVNHGHOHPPHO

kapcsolatos ismeretek terjesztése, az elektronikus kereskedelemben
UpV]WYHY  IRJ\DV]WyN iOWDO D NHOO  WiMpNR]WDWiV DODSMiQ W|UWpQ
G|QWpVKR]DWDO HO PR]GtWiVD pV D] RQOLQH WHYpNHQ\VpJHN WHUpQ D

fogyasztóvédelmi

keretekkel

kapcsolatos

ismereteknek

az

üzleti

vállalkozások és a fogyasztók körében való fokozott terjesztése
érdekében.
A kormányoknak, az üzleti vállalkozásoknak, a médiának, az
oktatási intézményeknek és a fogyasztói képviseleteknek minden
hatékony eszközt fel kell használniuk a fogyasztók és az üzleti
vállalkozások oktatására, beleértve a globális hálózatok által
OHKHW YpWHWWLQQRYDWtYWHFKQLNiNDWLV
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A kormányoknak, a fogyasztói képviseleteknek és az üzleti
YiOODONR]iVRNQDN HJ\WW NHOO P N|GQLN D IRJ\DV]WyN pV D] ]OHWL
vállalkozások globális tájékoztatása terén, hogy megismerjék az
irányadó

fogyasztóvédelmi

jogszabályokat

és

jogorvoslati

OHKHW VpJHNHWN|QQ\HQKR]]iIpUKHW pVpUWKHW IRUPiEDQ
HARMADIK RÉSZ
VÉGREHAJTÁS

A jelen Ajánlás céljának elérése érdekében a tagországoknak
nemzeti és nemzetközi szinten, valamint az üzleti vállalkozásokkal, a
IRJ\DV]WyNNDO pV NpSYLVHOHWHLNNHO HJ\WWP N|GYH D] DOiEELDNDW NHOO

tenniük:
a)

az önszabályozó gyakorlatok felülvizsgálata és – szükség
esetén – további kidolgozása és/vagy olyan jogszabályok és
gyakorlatok elfogadása és adaptálása, amelyek az ilyen
jogszabályokat

és

gyakorlatokat

az

elektronikus

NHUHVNHGHOHPUH DONDOPD]KDWyYi WHV]LN V]HP HO WW WDUWYD D
technológia elveit és a média semlegességét;

b)

DPDJiQV]HNWRUWRYiEELYH]HW V]HUHSpQHN|V]W|Q]pVHDPL
magában foglalja a fogyasztói képviseletek részvételét a
hatékony önszabályozó mechanizmusok kidolgozásában,
DPHO\HNNRQNUpWOpQ\HJLV]DEiO\RNDWLUiQ\R]QDNHO DYLWiN
rendezésére és a végrehajtási mechanizmusokra;
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c)

D PDJiQV]HNWRU WRYiEEL YH]HW  V]HUHSpQHN |V]W|Q]pVH D
WHFKQROyJLD PLQW D IRJ\DV]WyNDW YpG  pV IHOMRJRVtWy HV]N|]
fejlesztésében;

d)

az Irányelvek létének, céljának és tartalmának minél
V]pOHVHEE

N|U 

HO PR]GtWiVD

pV

DONDOPD]iViQDN

ösztönzése; és

e)

D IRJ\DV]WyN D]RQ NpSHVVpJpQHN HO PR]GtWiVD KRJ\
hozzáférjenek a fogyasztók oktatását célzó információkhoz
és tanácsokhoz, és hogy benyújthassák az elektronikus
kereskedelemmel kapcsolatos panaszaikat.

NEGYEDIK RÉSZ
*/2%È/,6(*<h770 .g'e6

A

globális

elektronikus

kereskedelem

terén

a

hatékony

fogyasztóvédelem biztosítása céljából a tagországoknak:
(O  NHOO PR]GtWDQLXN D WiMpNR]WDWiVW D] HJ\WWP N|GpVW pV DKRO
lehet, a vállalkozások, a fogyasztói képviseletek és a kormányok
N|]|WWLQHP]HWN|]LV]LQW N|]|VNH]GHPpQ\H]pVHNNLGROJR]iViWpV
érvényesítését.

Bírói, szabályozó és jogalkalmazó hatóságaik révén együtt kell
P N|GQLN QHP]HWN|]L V]LQWHQ DKRO OHKHW LQIRUPiFLyFVHUH
koordináció, kommunikáció és közös akciók útján a határon túli
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csalás, megtévesztés és tisztességtelen kereskedelmi magatartás
leküzdése érdekében.

Használniuk kell a jelenlegi nemzetközi hálózatokat és kétoldalú
pVYDJ\ VRNROGDO~ PHJiOODSRGiVRNDW YDJ\ HJ\pE V]HU] GpVHNHW
NHOON|WQLNpVLO\HQHJ\WWP N|GpVWNHOOPHJYDOyVtWDQLXN
.RQV]HQ]XV pStW  WHYpNHQ\VpJHW NHOO IRO\WDWQLXN PLQG QHP]HWL
mind nemzetközi szinten a fogyasztóvédelem terén a fogyasztók
bizalmának fokozásával kapcsolatos célok elérése érdekében,
biztosítva az üzleti vállalkozások kiszámíthatóságát és a fogyasztók
védelmét.
(J\WW

NHOO

P N|GQLN

pV

PHJiOODSRGiVRNDW

pV

HJ\pE

V]HU] GpVHNHW NHOO NLGROJR]QLXN D IRJ\DV]WyN pV D] ]OHWL
YiOODONR]iVRNN|]|WWLYLWiNEyOHUHG KDWiUR]DWRNYDODPLQWDFVDOiV
megtévesztés vagy a tisztességtelen kereskedelmi magatartás
OHN]GpVH FpOMiEyO WHWW MRJDONDOPD]yL LQWp]NHGpVHNE O HUHG
határozatok kölcsönös elismerése és betartatása céljából.

