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Tárgy: U. P., német állampolgár által benyújtott 1907/2009. számú petíció a felugró 
(pop-up) ablakokról és a kéretlen reklámfilmekről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtóját dühíti, hogy az internetes oldalakon egyre nagyobb számú, reklámokat 
tartalmazó felugró (pop-up) ablak jelenik meg. A meglevő reklámblokkoló programok nem 
jelentenek megoldást, mert azok a hasznos és kívánatos felugró ablakok megjelenését is 
gátolják. A petíció benyújtója ezenkívül azokat a reklámfilmeket is kifogásolja, amelyek 
kéretlenül jelennek meg a számítógép képernyőjén, elterelik a felhasználó figyelmét, és csak 
nehezen kapcsolhatók ki, illetve távolíthatók el. A reklám efféle erőszakos formáit 
veszélyesnek tartja. A petíció benyújtója szerint a felugró ablakokat és a reklámfilmeket be 
kellene tiltani, továbbá felmerült benne, hogy azokat nem kellene-e versenytorzító hatásúnak 
tekinteni.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. március 30. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. szeptember 2.

A petíció benyújtója tiltakozik az egyre erőszakosabban megjelenő pop-up reklámok ellen, 
jelezve, hogy a létező reklámblokkoló programok nem jelentenek megoldást, mivel azok a 
hasznos és kívánatos felugró ablakokat is blokkolják. A petíció benyújtója ugyancsak 
tiltakozik a számítógép-képernyőn kéretlenül, a felhasználók figyelmének felkeltése céljából 
megjelenő és nehezen kikapcsolható vagy eltávolítható reklámfilmek ellen is. Azzal érvel, 
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hogy az ilyen agresszív hirdetések veszélyesek, és hogy a felugró ablakokat és reklámfilmeket 
be kellene tiltani.  Arra is rákérdez, hogy nem kellene-e ezeket versenytorzító hatásúnak 
tekinteni.

Először is fontos megvizsgálni, hogy az említett felugró ablakok valóban egyfajta 
hirdetési/kereskedelmi célú kommunikációt testesítenek-e meg. Az információs társadalom 
szolgáltatói a kommunikáció e fajtája révén vagy bizonyos terméket vagy szolgáltatást 
próbálnak hirdetni, vagy újabb információkat próbálnak szerezni 
felhasználóikról/közönségükről. Ez a tevékenység az elektronikus kereskedelemről szóló 
irányelv (2000/31/EK1) hatálya alá esik, mivel az információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatásnak minősül. 

A petíció benyújtójának az általános betiltásra vonatkozó javaslatával kapcsolatban fontos 
hangsúlyozni, hogy az efféle szolgáltatások általános tilalma ténylegesen általános, aránytalan 
akadályt jelentene az ilyen szolgáltatások nyújtása szempontjából, és azt az elektronikus 
kereskedelemről szóló irányelv megsértésének lehetne tekinteni. Az elektronikus 
kereskedelemről szóló irányelv már világos átláthatósági követelményeket ír elő, amelyek 
értelmében a szolgáltató minden adatát a szolgáltatás igénybevevőjének tudomására kell 
hozni, hogy így – elméletileg – letilthassa a jövőbeni felugró ablakokat.

Az irányelv előírja az efféle szolgáltatások biztosítói számára, hogy tegyék magukat 
közvetlenül és folyamatosan elérhetővé a felhasználók számára, és azt is megköveteli, hogy 
az ilyen szolgáltatásban részesülők könnyen kapcsolatba léphessenek a szolgáltatóval. Ha a 
petíció benyújtója úgy találja, hogy vannak olyan weboldalak, amelyeken őt felugró ablakok 
zavarják, kell, hogy legyen rá lehetősége, hogy könnyen kapcsolatba lépjen a szolgáltatóval. 
Amennyiben ennek során a petíció benyújtója mégis nehézségekbe ütközne, arra is lehetősége 
van, hogy közvetlenül az elektronikus kereskedelemről szóló irányelv 19. cikke (4) 
bekezdésének megfelelően létrehozott nemzeti kapcsolattartó pontokhoz forduljon, amelyek 
feladata, hogy az ehhez hasonló esetekben segítséget nyújtsanak.

A németországi nemzeti kapcsolattartó pont a következő: 

Euro-Info-Verbraucher e.V.
eCommerce-Verbindungsstelle
Rehfusplatz 11
D - 77694 Kehl

Felix Braun
Tel.: +49 7851 991 48 21
Fax: +49 7851 991 48 11

E-mail: braun@euroinfo-kehl.eu

Weboldal: www.ecommerce-verbindungsstelle.de

                                               
1 HL L 178., 2000.7.17., 1-16. o.
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Amennyiben egy felugró ablak tartalma kimeríti a „nem kívánt kereskedelmi tájékoztatás”-
nak a 2009/136/EK irányelv 13. cikke (1) bekezdésében rögzített fogalmát, a szolgáltatónak 
meg kell felelnie az efféle információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokra vonatkozó 
bizonyos követelményeknek, mint például annak a kötelezettségnek, miszerint a nem kívánt 
kereskedelmi tájékoztatást nyújtó szolgáltatóknak rendszeresen tájékozódniuk kell, és 
tiszteletben kell tartaniuk az utólagos letiltás lehetőségét biztosító (opt-out) listákat, amelyek 
segítségével a természetes személyek, akik nem kívánnak efféle kereskedelmi tájékoztatást 
kapni, regisztrálhatják magukat (az elektronikus kereskedelemről szóló irányelv 7. cikkének 
megfelelően).


