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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója szerint elvárható, hogy más EU-tagállamokban szabadon vásárolhasson. 
Azt állítja, hogy jogi problémák miatt kizárólag akkor vásárolhat Kindle-t az Egyesült 
Királyságban, ha ott bejelentett lakhellyel rendelkezik. Véleménye szerint ez akadályozza az 
áruk és szolgáltatások szabad áramlását az internetes kereskedelemben. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. november 5. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2014. február 28.

A szolgáltatók által a fogyasztók állampolgárság vagy lakóhely alapján történő 
megkülönböztetésével konkrétan a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv 
(a továbbiakban a szolgáltatási irányelv) 20. cikkének (2) bekezdése1 foglalkozik. Ezen 
rendelkezés szerint „a tagállamok biztosítják, hogy a szolgáltatás igénybevételének a 
szolgáltató által nyilvánosságra hozott általános feltételei nem tartalmaznak a szolgáltatás 
igénybevevőjének állampolgársága vagy lakóhelye szerinti megkülönböztető 
rendelkezéseket”. 
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Ugyanezen rendelkezés alapján azonban a szolgáltatók nem járnak el diszkriminatív módon, 
ha „objektív kritériumok közvetlenül indokolják” az igénybevételi feltételek különbözőségét. 
A szolgáltatási irányelv (95) preambulumbekezdése meghatározza, hogy az eltérő bánásmód 
olyan objektív okokkal indokolható, mint például a szolgáltatásnyújtás technikai jellemzői 
miatt felmerülő többletköltségek. Emellett a preambulumbekezdés azt is egyértelműsíti, hogy 
ebből nem következik, hogy „egy adott területen egy szolgáltatás fogyasztó számára való 
nyújtásának a szükséges szellemi tulajdonhoz fűződő jogok hiányában történő megtagadása 
jogellenes megkülönböztetést jelentene”.

A belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv1 20. cikke (2) bekezdésének 
alkalmazásához készített útmutatóként szolgáló bizottsági szolgálati munkadokumentum 
további felvilágosítást nyújt a szolgáltatások igénybevevőinek állampolgárság vagy lakóhely 
szerinti megkülönböztetése tilalmának elvére vonatkozó rendelkezéséről abból a célból, hogy 
segítse a nemzeti hatóságokat a szolgáltatók érvelésének jobb értékelésében. Emellett 
megpróbálja ismertetni és tisztázni, mikor igazolható vagy nem igazolható az eltérő 
bánásmód, illetve a szolgáltatás nyújtásának megtagadása.  

Hivatkozva a petíció benyújtójának egyedi esetére, a Bizottság hangsúlyozni szeretné, hogy 
bizonyos online szolgáltatások (pl. e-könyvek, mp3 fájlok és filmek) az információs 
társadalomra vonatkozó 2001/29/EK irányelv és a szoftverekre vonatkozó 2009/24/EK 
irányelv alapján szerzői és kapcsolódó jogok védelme alatt állhatnak. A szerzői és az ahhoz 
kapcsolódó jogok kizárólagos, alapvetően nemzeti hatályú jogok. Az a szolgáltató, aki egy 
adott tagállamban e-könyvet vagy mp3 fájlt kíván árusítani, köteles a jogtulajdonos(ok)tól 
szerzői jogi engedélyeket beszerezni az adott országra vonatkozóan. A szolgáltató saját üzleti 
stratégiájának részeként választja ki azokat az országokat, amelyekben ezeket az engedélyeket 
meg kívánja szerezni.

Továbbá fontos megjegyezni, hogy a szolgáltatási irányelv 20. cikkének (2) bekezdése már 
szerves része a tagállamok jogrendjének. A Bizottság véleménye szerint az Egyesült 
Királyság helyesen emelte át a szolgáltatási irányelv említett rendelkezését nemzeti 
jogszabályai közé [a szolgáltatási irányelv 2009. évi rendelkezései 30. cikkének (2) bekezdése 
és 30. cikkének (3) bekezdése]. Ezért a tagállamok, jelen esetben az Egyesült Királyság 
illetékes hatóságain és nem a Bizottságon múlik, hogy ezt a rendelkezést a területükön 
működő szolgáltatók felé érvényesítsék. 

Az illetékes hatóságok feladata, hogy eseti elemzéseket végezzenek annak megállapítása 
érdekében, hogy a szolgáltatások megtagadása, jelen esetben az ír állampolgárok felé, a 
szolgáltatók által indoklásként megadott okok ismeretében objektíven megalapozottnak 
tekinthető-e. A tagállamok hatóságait ösztönözzük, hogy értékelésük során vegyék 
figyelembe a belső piac létrehozásában és az akadályok további felszámolásában elért 
fejlődést.  

Összegzés

A fent bemutatott szempontokra tekintettel a Bizottság arra kéri a petíció benyújtóját, hogy 
vegye fel a kapcsolatot azokkal az illetékes nemzeti kapcsolattartó pontokkal, amely 
feladatkörében támogatást nyújt Írországban és az Egyesült Királyságban a szolgáltatások 
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igénybevevőinek a szolgáltatási irányelv 20. cikkének (2) bekezdésével kapcsolatos 
ügyekben.
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