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1.

W.Z. francia állampolgár által benyújtott 0776/2018. sz. petíció az EU-s
személyazonosító okmányok életkor igazolására szolgáló dokumentumként
való elfogadásának az Egyesült Királyság pubjaiban és bárjaiban történő
megtagadásáról

A petíció összefoglalása

A petíció benyújtójának állítása szerint az egyesült királyságbeli Leicesterbe tett látogatása
során őt és a barátait nem szolgálták ki alkoholtartalmú italokkal egy pubban, mivel francia
személyazonosító okmányaikat nem fogadták el az életkoruk igazolására. A petíció benyújtója
ezt a cselekedetet egyúttal állampolgárságon alapuló megkülönböztetésnek tartja. A petíció
benyújtója arra kéri az Európai Parlamentet, hogy vizsgálja ki az EU-s személyazonosító
okmányok életkor igazolására szolgáló dokumentumként való elfogadásának a brit pubokban
és bárokban történő megtagadását, és a nem brit állampolgár vendégekkel szembeni
lehetséges diszkriminációt.
2.
Elfogadhatóság
Elfogadhatónak nyilvánítva: 2018. december 4. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási
szabályzat 216. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.
3.

A Bizottságtól kapott válasz: 2019. július 9.

A Bizottság véleménye szerint a kormány által kiállított és érvényes személyi igazolvány mint
az alkoholfogyasztás alsó korhatárának igazolására szolgáló okmány el nem fogadása az
alkoholtartalmú
italok
kereskedelmi
létesítményekben
történő
felszolgálásával
összefüggésben a kérdéses szolgáltatást igénybe vevő állampolgárságával és/vagy
lakóhelyével összefüggő okok miatti hátrányos megkülönböztetésének minősül. Ez az eset áll
fenn még akkor is, ha a dokumentum nem felel meg a szóban forgó tagállam (jelen esetben az
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Egyesült Királyság) hatóságai által kiállított személyazonosító okmányokra vonatkozó
technikai előírásoknak, de a dokumentum tartalmazza a releváns információkat és teljes
mértékben megfelel a kibocsátó (másik) tagállam (ebben az esetben Franciaország) hatóságai
által kibocsátott személyazonosító okmányokra vonatkozó technikai előírásoknak. Az egyes
uniós országok állampolgárai és/vagy lakosai számára erre vonatkozó uniós rendelkezések
hiányában az illetékes hatóságok az adott ország nemzeti jogszabályai szerinti technikai
előírásoknak megfelelően állítják ki a személyazonossági okmányokat.
A jelenleg a Bizottság rendelkezésére álló információk alapján, valamint figyelembe véve a
szolgáltatásnyújtásra vonatkozó 2009. évi rendelkezések 31. szakaszának (1) és (2)
bekezdését, az Egyesült Királyság joga nem tartalmaz olyan rendelkezéseket, amelyek arra
köteleznék a területén alkoholtartalmú italt eladókat, hogy az Egyesült Királyság hatóságai
által kiállított, illetve az egyesült királyságbeli hatóságok által kiállított személyazonosító
okmányokra vonatkozó sajátos technikai előírásoknak megfelelő személyazonosító okmány
bemutatása révén ellenőrizzék, hogy a lehetséges ügyfelek betöltötték-e az alkoholfogyasztás
korhatárát.
Mindenesetre a Bizottság véleménye szerint bármely olyan szabály vagy egyedi igazgatási
gyakorlat, amely arra kötelezi a szolgáltatókat, hogy csak az Egyesült Királyság hatóságai
által kiállított személyazonosító okmányokat, illetve az ilyen okmányokra vonatkozó
technikai előírásoknak megfelelő személyazonosító okmányokat fogadjanak el a korhatár
igazolására, ellentétes lenne a szolgáltatási irányelv1 5. cikke (3) bekezdésének első részével,
figyelemmel a szolgáltatási irányelv 20. cikkének (1) bekezdésére is.
Külön nemzeti előírások hiányában a területi alapú tartalomkorlátozásról szóló rendelet2 4.
cikke (1) bekezdésének c) pontja minden esetben megtiltja, hogy a kereskedők az árukhoz
vagy szolgáltatásokhoz való hozzáférés vonatkozásában a vevő állampolgárságával vagy
lakóhelyével3 kapcsolatos okokból eltérő általános hozzáférési feltételeket alkalmazzanak, ha
a vevő szándéka többek között arra irányul, hogy szolgáltatást vegyen igénybe a kereskedőtől
egy olyan tagállam területén található tényleges helyszínen, ahol a kereskedő tevékenységet
folytat, például a jelen esetben, hogy számára alkoholtartalmú italt szolgáljanak fel egy
pubban.
A fentiekre tekintettel és a petíció benyújtója által szolgáltatott információk alapján a
Bizottság valószínűnek tartja, hogy egy ilyen, a szóban forgó kereskedő által meghatározott és
alkalmazott általános politika azzal kapcsolatban, hogy milyen okmányok fogadhatók el az
1

Az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelve (2006. december 12.) a belső piaci szolgáltatásokról,
HL L 376., 2006.12.27., 36–68. o.
2 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/302 rendelete (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő
állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú
tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és
az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)
HL L 60I, 2018.3.2., 1–15. o.
3 Valamint a letelepedés helyével kapcsolatos okokból (ez az eset nem releváns, mivel a szolgáltatás
igénybevevője fogyasztó).
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alkoholtartalmú italok kiszolgálása során az életkor bizonyítására, hátrányos
megkülönböztetést jelentene a petíció benyújtójával szemben, ami ellentétes a területi alapú
tartalomkorlátozásról szóló rendelet 4. cikke (1) bekezdésének c) pontjával.
A tagállamok kötelesek kijelölni a területi alapú tartalomkorlátozásról szóló rendelet
végrehajtásáért felelős illetékes szervet vagy szerveket. A kijelölt szervezetek listája a
következő honlapon érhető el:https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/geo-blockingdigital-single-market).
Következtetés
A Bizottságnak nincs tudomása arról, hogy az Egyesült Királyság olyan kötelező
követelményeket írna elő a kereskedők számára, amelyek arra köteleznék őket, hogy csak az
Egyesült Királyság hatóságai által kibocsátott személyazonosító okmányokat, vagy az
Egyesült Királyság hatóságai által kiállított személyazonosító okmányokra vonatkozó
technikai előírásoknak megfelelő okmányokat fogadják el a kereskedelmi létesítményekben
az alkoholfogyasztási korhatár betöltésének ellenőrzésekor.
A Bizottság nem rendelkezik hatáskörrel arra, hogy a területi alapú tartalomkorlátozásról
szóló rendelet végrehajtásával kapcsolatos egyéni vitákba az indokolatlan megkülönböztetést
alkalmazó kereskedőkkel szemben beavatkozzon. A Bizottság mindazonáltal javasolja, hogy
a petíció benyújtóját tájékoztassák ahhoz való jogáról, hogy panasszal forduljon a területi
alapú tartalomkorlátozásról szóló rendelet végrehajtásáért felelős illetékes szervhez, amely az
Egyesült Királyságban a verseny- és piacfelügyeleti hatóság (Competition and Markets
Authority).
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