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Komisja Petycji
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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycja 1907/2009, którą złożył U.P. (Niemcy) w sprawie wyskakujących 
okienek i niepożądanych reklamowych filmów wideo

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wyraża sprzeciw wobec coraz bardziej rozprzestrzeniających się 
wyskakujących internetowych okienek reklamowych, informując, że istniejące programy do 
blokowania reklam nie stanowią rozwiązania, ponieważ blokują też przydatne i pożądane 
okienka. Składający petycję sprzeciwia się też niepożądanym reklamowym filmom wideo, 
które pojawiają się na ekranach komputerów w celu przyciągnięcia uwagi użytkowników i są 
trudne do wyłączenia lub usunięcia. Utrzymuje on, że takie natrętne reklamy są niebezpieczne 
i przekonuje, że wyskakujące okienka i reklamowe filmy wideo powinny być zakazane. 
Składający petycję zwraca się również z pytaniem, czy nie należy ich uznać za zakłócenie 
konkurencji.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 30 marca 2010 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 2 września 2010 r.

Składający petycję wyraża sprzeciw wobec coraz bardziej rozprzestrzeniających się 
wyskakujących internetowych okienek reklamowych, informując, że istniejące programy do 
blokowania reklam nie stanowią rozwiązania, ponieważ blokują też przydatne i pożądane 
okienka. Składający petycję sprzeciwia się też niepożądanym reklamowym filmom wideo, 
które pojawiają się na ekranach komputerów w celu przyciągnięcia uwagi użytkowników i są 
trudne do wyłączenia lub usunięcia. Utrzymuje on, że takie natrętne reklamy są niebezpieczne 
i przekonuje, że wyskakujące okienka i reklamowe filmy wideo powinny być zakazane. 
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Składający petycję zwraca się również z pytaniem, czy nie należy ich uznać za zakłócenie 
konkurencji.

Po pierwsze należy stwierdzić, że tak zwane wyskakujące okienka to w istocie pewien rodzaj 
reklamy/komunikatu handlowego. Za pośrednictwem takiego komunikatu podmioty 
świadczące usługi społeczeństwa informacyjnego reklamują niektóre rodzaje produktów lub 
usług, bądź próbują uzyskać więcej informacji na temat ich użytkowników/usługobiorców. 
Działalność ta wchodzi w zakres dyrektywy o handlu elektronicznym (2000/31/WE1), 
ponieważ jest ona usługą społeczeństwa informacyjnego. 

W odniesieniu do sugestii składającego petycję w sprawie ogólnego zakazu należy podkreślić, 
że ogólny zakaz takich usług stanowiłby de facto ogólną dysproporcjonalną przeszkodę dla 
świadczenia takich usług i mógłby zostać uznany za naruszenie dyrektywy o handlu 
elektronicznym. Dyrektywa o handlu elektronicznym zawiera już wyraźne wymagania w 
zakresie przejrzystości, zgodnie z którymi usługobiorca musi otrzymać wszystkie dane 
szczegółowe na temat dostawcy, a zatem z zasady może zablokować wyskakujące okienka, 
które pojawiałyby się w przyszłości.

W przedmiotowej dyrektywie wymaga się, by podmioty świadczące takie usługi umożliwiały 
bezpośredni i stały dostęp odbiorcom, jak również, by usługobiorca mógł z łatwością 
skontaktować się z usługodawcą. Jeżeli składający petycję stwierdzi, że istnieją konkretne 
strony internetowe, na których przeszkadzają mu wyskakujące okienka, powinien móc łatwo 
skontaktować się z usługodawcą. Jeżeli składający petycję napotka trudności w tym zakresie, 
istnieje też możliwość bezpośredniego skontaktowania się z krajowymi punktami 
kontaktowymi ustanowionymi zgodnie z art. 19 ust. 4 dyrektywy o handlu elektronicznym, 
które powinny udzielić pomocy w przypadku takich problemów.

Krajowy punkt kontaktowy w Niemczech to: 

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

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

Email: braun@euroinfo-kehl.eu

Strony internetowe: www.ecommerce-verbindungsstelle.de

Gdyby wyskakujące okienko wchodziło w zakres definicji niezamówionych komunikatów 
o charakterze komercyjnym zawartej w art. 13 ust. 1 dyrektywy 2009/136/WE, usługodawca 
powinien przestrzegać pewnych wymogów odnoszących się do takiej usługi społeczeństwa 
                                               
1 Dz.U. L 178 z 17.7.2000, s. 1–16.
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informacyjnego, takich jak obowiązek, by usługodawcy przesyłający pocztą elektroniczną 
niezamówione komunikaty o charakterze handlowym regularnie sprawdzali i respektowali 
rejestry wyłączeń, do których osoby fizyczne, które nie chcą otrzymywać tego typu 
informacji, mogą się wpisać (zgodnie z art. 7 dyrektywy o handlu elektronicznym).


