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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

11.2.2011

СЪОБЩЕНИЕ ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0571/2010, внесена от P.K., с полско гражданство, относно 
равен достъп до дигитални материали в ЕС

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията се оплаква, че някои фирми, търгуващи онлайн, не предлагат 
своите аудио-визуални продукти в Полша и че поради технически ограничения, свързани 
с употребата на кредитни карти, полските граждани не могат да купуват по Интернет 
стоки, които са достъпни в други държави-членки. Вносителят подчертава, че това 
положение представлява дискриминация срещу полските потребители по отношение на 
онлайн търговията и затова призовава Европейския парламент да гарантира, че ще бъдат 
взети необходимите мерки за осигуряване на равни права на потребителите в рамките на 
вътрешния пазар

2. Допустимост

Обявена за допустима на 1 октомври 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202 , параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 11 февруари 2011 г.

Вносителят на петицията се оплаква от блокирането в Полша на онлайн достъпа до някои 
услуги за съдържание. Тези услуги не се предоставят на потребителите чрез наличните на 
техния пазар платформи или оборудване. Вносителят на петицията посочва ограничения, 
свързани с използването на кредитни карти, когато потребителят желае достъп до 
въпросните услуги от друга държава-членка. Вносителят на петицията призовава за 
подобряване на тази ситуация чрез приемането на регулаторни мерки, които 
възпрепятстват това, както се твърди, дискриминационно отношение. Вносителят на 
петицията е запознат с редица примери за блокиране в Европа на трансграничния достъп 
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до услуги за онлайн съдържание.
Коментари на Комисията

Въпреки че правото на музикалните издатели на цифрово възпроизвеждане и на 
звукозаписи се лицензира все по-често за цялата ЕИО, в областта на авторските права по 
отношение на публичните изяви все още преобладава лицензирането на авторските права 
на национално равнище. Някои доставчици на услуги (напр. услугата Apple’s iTunes) 
поддържат национални онлайн магазини и възпрепятстват достъпа от други държави, 
наред с другото, поради необходимостта от лицензиране на авторските права на 
национално равнище. Лицензирането и разпространението на аудио-визуални 
произведения от своя страна традиционно се извършва на териториална основа поради 
лингвистичните и културни особености на националните пазари. 

Предприемането на действия във връзка с тези въпроси беше оповестено в Програмата в 
областта на цифровите технологии за Европа „Digital Agenda for Europe“1. По-специално, 
Комисията има за цел да подобри администрирането, прозрачността и общоевропейското 
лицензиране за (онлайн) управлението на авторските права, като предложи рамкова 
директива относно колективното управление на правата.
Комисията ще проучи също така въпросите, свързани с трансграничното онлайн 
разпространение на аудио-визуални произведения, в зелена книга, която предстои да бъде 
издадена през 2011 г. 

Освен това, Комисията ще докладва до 2012 г. относно нуждата от допълнителни мерки, 
позволяващи на гражданите на ЕС, на доставчиците на онлайн услуги за  съдържание и на 
носителите на права да се възползват от пълния потенциал на цифровия вътрешен пазар, 
включително мерки за насърчаване на трансграничното и общоевропейско лицензиране. 

Pазликите в отношението от страна на доставчиците на услуги според националността или 
местожителството на потребителите са разгледани освен това конкретно в член 20, 
параграф 2 от Директива 123/2006/ЕО относно услугите на вътрешния пазар (Директивата 
за услугите), както следва: „Държавите-членки гарантират, че общите условия за достъп 
до дадена услуга, представени пред широката общественост от доставчика, не съдържат 
дискриминационни разпоредби, свързани с националност или местожителство на 
получателя“. Откази на търговци да продават ще се допускат само ако те докажат, че 
разликите в отношението им са „пряко оправдани от обективни критерии“. От държавите-
членки се изискваше да приложат директивата най-късно до 28 декември 2009 г.  
Комисията счита, че влизането в сила на член 20, параграф 2 от Директивата за услугите, 
заедно с отстраняването на останалите препятствия, които все още пречат на развитието 
на общоевропейски цифров пазар за сваляне на информация, ще доведе до прогресивно 
откриване на музикални интернет магазини и предлагане на други онлайн услуги на 
потребители от цяла Европа.  

Междувременно законите на ЕС защитават потребителите от нелоялни търговски 
практики, които имат за цел да рекламират продукти, като включват невярна информация 
                                               
1 COM(2010) 245 окончателен: Съобщение на Комисията до Европейския парламент, 
Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите:
Програма в областта на цифровите технологии за Европа („A Digital Agenda for Europe“)
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или пропускат съществена информация, необходима на потребителите, за да вземат  
„решение за покупка“ на база информираност. 1 Съгласно тази директива рекламата на 
определени продукти следва да предоставя на потребителите ясна информация относно 
възможностите за достъп до съществени услуги. В примера, предоставен от вносителя на 
петицията, в Полша услугата Xbox live не би следвало да се рекламира с конзолата Xbox, 
ако се отказва достъпът за хора, живеещи в Полша.  

Вносителят на петицията може все пак да поиска да се свърже с организацията за защита 
на потребителите 2, за да съобщи за своята жалба.

Заключения

Комисията е обявила, че ще проучи различни въпроси, свързани пряко със положението, 
описано от вносителя на петицията, а именно въпроси, свързани с трансграничното 
онлайн разпространение на аудио-визуални произведения, и ще докладва до 2012 г. 
относно нуждата от допълнителни мерки, позволяващи на гражданите на ЕС, на 
доставчиците на услуги, свързани с онлайн съдържание и на носителите на права да се 
възползват от пълния потенциал на цифровия вътрешен пазар, включително мерки за 
насърчаване на трансграничното и паневропейското лицензиране.

                                               
1 Директива 2005/29/ЕО от 11 май 2005 година относно нелоялни търговски практики от 
страна на търговци към потребители на вътрешния пазар. Вж. по-специално член 6 и 7.
2 http://ec.europa.eu/consumers/empowerment/docs/PL_web_country_profile.pdf


