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Tárgy: P.K. lengyel állampolgár által benyújtott 0571/2010. számú petíció a belső 
piacon digitális formában rendelkezésre álló anyagokhoz való egyenlő 
hozzáférésről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifogásolja, hogy bizonyos online üzletek Lengyelországban nem 
kínálnak audio- és videotermékeket, és hogy a lengyel polgárok nem tudják megvásárolni a 
más tagállamokban az interneten keresztül kínált árukat azon technikai korlátozások miatt, 
amelyekkel tudatosan akadályozzák a hitelkártyák használatát. A petíció benyújtója rámutat, 
hogy ez a körülmény az internetes kereskedelem terén a lengyel fogyasztók hátrányos 
megkülönböztetését jelenti, ezért arra kéri az Európai Parlamentet, hogy hozzák meg a 
szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a belső piacon a fogyasztók azonos 
jogosultságokat kapjanak.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. október 1. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. február 11.

A petíció benyújtója kifogásolja, hogy Lengyelországban akadályozzák az egyes 
tartalomszolgáltatásokhoz való internetes hozzáférést. Az említett szolgáltatásokat nem 
biztosítják számukra olyan platformokon és berendezéseken keresztül, amelyek saját 
piacukon elérhetők. A petíció benyújtója a hitelkártyák használatához kapcsolódó 
korlátozásokra is hivatkozik, amikor a vásárlók más tagállamban kívánnak hozzáférni a 
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kérdéses szolgáltatásokhoz. A petíció benyújtója a kérdés megoldását kéri olyan szabályozó 
intézkedések elfogadása révén, amelyek megakadályozzák a szóban forgó, állítólagosan 
megkülönböztető jellegű bánásmódot. A petíció benyújtójának több olyan példáról is 
tudomása van Európában, amikor akadályozták az online tartalomszolgáltatásokhoz való 
határokon átnyúló hozzáférést.
A Bizottság észrevételei

Jóllehet a zeneműkiadók digitális többszörözési jogával és a hangfelvételekkel 
összefüggésben egyre elterjedtebb az EGT-szerte érvényesített engedélyezés, a nyilvános 
előadásokkal kapcsolatos szerzői jogok terén a szerzői jogi engedélyezésre továbbra is 
nemzeti szinten kerül sor. Egyes szolgáltatók (pl. az Apple iTunes szolgáltatása) országos 
szintű webáruházakat üzemeltetnek, és akadályozzák a más országokból történő hozzáférést, 
többek között a szerzői jogok nemzeti alapon való engedélyezésének szükségessége miatt. Az 
audiovizuális művek engedélyezése és terjesztése eddig hagyományosan területi alapon 
zajlott, a nemzeti piacok nyelvi és kulturális sajátosságaiból kifolyólag. 

A szóban forgó kérdések kezelésére irányuló intézkedésekről az európai digitális 
menetrendről szóló közleményben1 tettek bejelentést. A Bizottság mindenekelőtt az 
(internetes) jogok kezelésének, átláthatóságának és összeurópai engedélyezésének javítására 
törekszik azáltal, hogy javaslatot tesz egy kollektív jogok kezeléséről szóló keretirányelvre. 

A Bizottság továbbá megvizsgálja az audiovizuális művek határokon átnyúló internetes 
terjesztéséhez kapcsolódó kérdéseket egy zöld könyvben, amelyet várhatóan 2011-ben 
tesznek közzé.  

A Bizottság egyúttal 2012-ig jelentést készít olyan további intézkedések szükségességéről, 
amelyek lehetővé teszik az uniós polgárok, az internetes tartalomszolgáltatók és a 
jogtulajdonosok számára, hogy kiaknázhassák a digitális belső piacban rejlő valamennyi 
lehetőséget, ideértve a határokon átnyúló és az összeurópai engedélyek előmozdítását célzó 
intézkedéseket is. 

Emellett a szolgáltatók által a fogyasztók állampolgársága vagy lakóhelye alapján 
érvényesített elbánásbeli különbségekkel konkrétan a belső piaci szolgáltatásokról szóló 
123/2006/EK irányelv (a szolgáltatásokról szóló irányelv) 20. cikkének (2) bekezdése 
foglalkozik, amely kimondja az alábbiakat: „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.” Az értékesítés megtagadása csak abban az esetben 
engedélyezett, ha a kereskedők igazolják, hogy az általuk érvényesített elbánásbeli 
különbségeket „objektív kritériumok közvetlenül indokolják”. A tagállamok legkésőbb 2009. 
december 28-ig voltak kötelesek végrehajtani az irányelvet. A Bizottság úgy véli, hogy a 
szolgáltatásokról szóló irányelv 20. cikke (2) bekezdésének végrehajtása, valamint a digitális 
letöltések összeurópai piacának kialakítását továbbra is hátráltató akadályok felszámolása 
együttesen az internetes zeneáruházak és egyéb online szolgáltatások fokozatos 
                                               
1 COM(2010)245 végleges: A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, 
az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: Az Európai 
digitális menetrend
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megnyitásához vezet a vásárlók előtt szerte Európában. 

Mindeközben az uniós jog védelmet nyújt a fogyasztók számára a tisztességtelen 
kereskedelmi gyakorlatokkal szemben, amelyek úgy kívánják reklámozni a termékeket, hogy 
hamis információkat közölnek, vagy jelentős információkat hagynak ki, amelyek a fogyasztó 
tájékozott ügyleti döntéséhez szükségesek1. Az említett irányelv értelmében az egyes 
termékek reklámjainak világos információkkal kell ellátniuk a fogyasztókat az alapvető 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés lehetőségeiről. A petíció benyújtója által ismertetett 
példában az „Xbox Live” szolgáltatást nem szabadna az Xbox konzollal együtt reklámozni 
Lengyelországban, amennyiben a lengyelországi lakosoktól megtagadják az ahhoz való 
hozzáférést. 

Ugyanakkor a petíció benyújtójának azt javasolják, hogy panaszának bejelentése érdekében 
esetleg lépjen kapcsolatba az illetékes fogyasztóvédelmi szervezetettel2.

Következtetések

A Bizottság bejelentette, hogy megvizsgálja a petíció benyújtója által felvázolt helyzethez 
közvetlenül kapcsolódó különféle kérdéseket, nevezetesen az audiovizuális művek határokon 
átnyúló internetes terjesztésének egyes szempontjait, és 2012-ig jelentést készít olyan további 
intézkedések szükségességéről, amelyek lehetővé teszik az uniós polgárok, az internetes 
tartalomszolgáltatók és a jogtulajdonosok számára, hogy kiaknázhassák a digitális belső 
piacban rejlő valamennyi lehetőséget, ideértve a határokon átnyúló és az összeurópai 
engedélyek előmozdítását célzó intézkedéseket is.

                                               
1 2005. május 11-i 2005/29/EK irányelv a belső piacon az üzleti vállalkozások fogyasztókkal 
szemben folytatott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól. Lásd mindenekelőtt a 6. és 7. 
cikket. 
2 http://ec.europa.eu/consumers/empowerment/docs/PL_web_country_profile.pdf


