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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0571/2010 af P.K. polsk statsborger, om lige adgang til materiale i 
digital form i Den Europæiske Union

1. Sammendrag

Andrageren påklager, at visse online-forretninger ikke udbyder deres lyd- og videoprodukter i 
Polen, og at polske borgere ikke gennem nethandel er i stand til at købe varer, der tilbydes på 
internettet i andre medlemsstater, pga. tekniske begrænsninger, der bevidst er pålagt 
anvendelsen af kreditkort. Andrageren understreger, at dette forhold indebærer en 
forskelsbehandling af de polske forbrugere i forbindelse med nethandel, og han anmoder 
derfor Europa-Parlamentet om sikre, at der træffes de nødvendige foranstaltninger med 
henblik på, at der indføres lige rettigheder for forbrugerne på det indre marked.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 1. oktober 2010). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 11. februar 2011

"Andrageren klager over, at onlineadgang til nogle indholdstjenester er blokeret i Polen. Disse 
tjenester leveres ikke til kunder via platforme eller udstyr, der er tilgængelige på markedet. 
Andrageren henviser til begrænsninger, der er knyttet til brugen af kreditkort, når en forbruger 
ønsker at få adgang til de pågældende tjenester fra et andet medlemsland. Andrageren 
efterlyser en løsning på denne situation ved at vedtage reguleringsforanstaltninger, der 
forhindrer denne angiveligt diskriminerende behandling. Andrageren er bekendt med en 
række eksempler på blokering af grænseoverskridende adgang til onlineindholdstjenester i 
Europa.
Kommissionens bemærkninger
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Selvom EØS-dækkende licensering bliver mere og mere almindelig for musikforlags 
rettigheder til digital reproduktion og lydoptagelser på området for forfatteres rettigheder for 
offentlig optræden, er national licensering af ophavsrettigheder dog stadig dominerende. 
Nogle tjenesteydere (f.eks. Apples iTunes-tjeneste) bevarer nationale onlinebutikker og 
forhindrer adgang fra andre lande bl.a. på grund af nødvendigheden af at licensere ophavsret 
på national basis. Licenseringen og distributionen af av-værker er for sit vedkommende 
traditionelt blevet udført på et territorialt grundlag som følge af de sproglige og kulturelle 
karakteristika på de nationale markeder. 

Foranstaltninger til at behandle disse spørgsmål blev meddelt i "Digital dagsorden for 
Europa"1. Kommissionen sigter især på at forbedre forvaltningen, gennemsigtigheden og den 
Europadækkende licensering for forvaltning af (online)rettigheder ved at foreslå et 
rammedirektiv om kollektiv rettighedsforvaltning.

Kommissionen vil også undersøge spørgsmålene om den grænseoverskridende 
onlinedistribution af av-værker i en grønbog, der udgives i 2011. 

Desuden vil Kommissionen i 2012 rapportere om nødvendigheden af yderligere 
foranstaltninger, der giver mulighed for, at EU-borgere, tjenesteydere af onlineindhold og 
rettighedshavere fuldt ud kan udnytte potentialet på det digitale interne marked, herunder 
foranstaltninger, der skal fremme grænseoverskridende og paneuropæiske licenser. 

Forskelle i den behandling, som tjenesteydere leverer ud fra forbrugernes nationalitet eller 
opholdssted, behandles specifikt i artikel 20, stk. 2, i direktiv 123/2006/EF om tjenesteydelser 
i det indre marked (tjenesteydelsesdirektivet) på følgende måde: "Medlemsstaterne påser, at 
de generelle betingelser for adgangen til en tjenesteydelse, som tjenesteyderen stiller til 
rådighed for offentligheden, ikke indeholder diskriminerende betingelser begrundet i 
tjenestemodtagerens nationalitet eller opholdssted". Afslag om salg tillades kun, hvis 
erhvervsdrivende kan påvise, at de forskelle i behandling, som de anvender, er "direkte 
begrundet i objektive kriterier". Medlemsstaterne skulle gennemføre direktivet senest den 28. 
december 2009. Kommissionen mener, at fuldbyrdelsen af artikel 20, stk. 2, i 
tjenesteydelsesdirektivet sammen med fjernelsen af de resterende hindringer, der stadig 
hæmmer udviklingen af et paneuropæisk digitalt downloadmarked, vil føre til en gradvis 
åbning af internetmusikforretninger og andre onlinetjenesteydelser til kunder fra hele Europa. 

I mellemtiden beskytter EU-lovgivningen forbrugere mod urimelig handelspraksis, der sigter 
mod at markedsføre produkter ved at medtage falske oplysninger eller udelade 
materialeoplysninger, som forbrugerne skal bruge for at kunne træffe en informeret 
transaktionsbeslutning.2 I henhold til dette direktiv skal annoncering af bestemte produkter 
give forbrugerne tydelige oplysninger om mulighederne for at få adgang til væsentlige 
tjenesteydelser. I det eksempel, som andrageren har givet, skal Xbox Live-tjenesteydelsen 
ikke markedsføres med Xbox-konsollen i Polen, hvis adgang nægtes til personer bosiddende i 

                                               
1 KOM(2010)0245: Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske 
og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: En digital dagsorden for Europa
2 Direktiv 2005/29/EF af 11. maj 2005 om virksomheders urimelige handelspraksis over for forbrugerne på det 
indre marked. Se især artikel 6 og 7.
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Polen.  

Andrageren kan imidlertid kontakte forbrugerbeskyttelsesorganisationen1 for at indberette sin 
klage.

Konklusioner

Kommissionen har annonceret, at den vil undersøge forskellige spørgsmål, der er direkte 
forbundet til den situation, som andrageren har beskrevet, navnlig de spørgsmål, som har 
forbindelse til den grænseoverskridende onlinedistribution af av-værker, og den vil i 2012 
underrette om behovet for yderligere foranstaltninger, der vil give EU-borgere, tjenesteydere 
af onlineindhold og rettighedshavere mulighed for fuldt ud at udnytte potentialet på det 
digitale interne marked, herunder foranstaltninger, der skal fremme grænseoverskridende og 
paneuropæiske licenser."

                                               
1 http://ec.europa.eu/consumers/empowerment/docs/PL_web_country_profile.pdf.


