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Betreft: Verzoekschrift 0571/2010, ingediend door P.K. (Poolse nationaliteit), over 
gelijke toegang tot digitaal materiaal op de interne markt

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener beklaagt zich erover dat bepaalde internetwinkels hun beeld- en geluidproducten niet 
in Polen aanbieden en dat Poolse burgers niet via het internet producten kunnen kopen die in 
andere lidstaten wel via het internet worden aangeboden vanwege technische beperkingen die 
aantoonbaar met het gebruik van creditcards verbonden zijn. Indiener benadrukt dat deze 
situatie discriminerend is voor de Poolse internetconsumenten en hij verzoekt derhalve het 
Europees Parlement om ervoor te zorgen dat de nodige maatregelen worden getroffen met het 
oog op de invoering van gelijke rechten voor de consumenten op de interne markt.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 1 oktober 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 11 februari 2011.

Indiener beklaagt zich erover dat de toegang via internet tot bepaalde inhoudsdiensten in 
Polen is geblokkeerd. Deze diensten worden niet aan consumenten aangeboden via platforms 
of apparatuur die op hun markt beschikbaar zijn. Indiener wijst op beperkingen die verband 
houden met het gebruik van creditcards wanneer een consument toegang tot de diensten in 
kwestie wil hebben vanuit een andere lidstaat. Indiener verzoekt om aan deze situatie een 
einde te maken door maatregelen te nemen waarmee deze vermeende discriminerende 
behandeling wordt voorkomen. Indiener kent diverse voorbeelden van gevallen waarin de 
grensoverschrijdende toegang tot online inhoudsdiensten in Europa wordt geblokkeerd.
Opmerkingen van de Commissie
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Hoewel het voor het digitalereproductierecht van muziekuitgevers en voor geluidsopnamen 
steeds gebruikelijker is dat er licenties voor de gehele Europese economische ruimte worden 
afgesloten, wordt er op het gebied van de auteursrechten voor uitvoeringen in het openbaar 
nog steeds met nationale licenties gewerkt. Sommige aanbieders van diensten (zoals Apple 
met zijn iTunes-dienst) werken met nationale internetwinkels en houden de toegang vanuit 
andere landen tegen, onder andere omdat er op nationale basis licentieovereenkomsten voor 
de auteursrechten moeten worden afgesloten. De licentieverlening en distributie van 
audiovisuele werken vinden van oudsher op territoriale basis plaats vanwege het specifieke 
linguïstische en culturele karakter van de nationale markten. 

In de Digitale Agenda voor Europa zijn maatregelen aangekondigd om deze kwesties aan te 
pakken1. De Commissie streeft er met name naar om het beheer, de transparantie en de 
Europese licentieverlening op het gebied van (online) rechten te verbeteren door een 
kaderrichtlijn inzake het collectieve beheer van rechten voor te stellen.

Tevens zal de Commissie de vraagstukken inzake de grensoverschrijdende online distributie 
van audiovisuele werken behandelen in een groenboek dat in 2011 wordt opgesteld. 

Bovendien zal de Commissie tegen 2012 rapporteren over de behoefte aan aanvullende 
maatregelen die tot doel hebben de burgers van de EU, de leveranciers van online inhoud en 
de houders van rechten in staat te stellen het volledige potentieel van de digitale eengemaakte 
markt te benutten, met inbegrip van maatregelen om grensoverschrijdende en pan-Europese 
licenties te bevorderen. 

Daarnaast wordt in artikel 20, lid 2 van Richtlijn 2006/123/EG betreffende diensten op de 
interne markt (de dienstenrichtlijn) als volgt specifiek ingegaan op verschillen in behandeling 
door aanbieders van diensten vanwege de nationaliteit of de verblijfplaats van de consument: 
“De lidstaten zien erop toe dat de algemene voorwaarden voor toegang tot een dienst, die door 
de dienstverrichter toegankelijk voor het publiek worden gemaakt, geen discriminatoire 
bepalingen in verband met de nationaliteit of verblijfplaats van de afnemer bevatten”. Het 
weigeren om tot verkoop over te gaan is alleen toegestaan als de verkoper aantoont dat de 
verschillen in behandeling die hij toepast “rechtstreeks door objectieve criteria worden 
gerechtvaardigd”. De lidstaten dienden deze richtlijn uiterlijk 28 december 2009 in werking te 
laten treden. De Commissie is van mening dat de tenuitvoerlegging van artikel 20, lid 2 van 
de dienstenrichtlijn, samen met het wegnemen van de overige belemmeringen die de 
ontwikkeling van een pan-Europese digitale downloadmarkt verhinderen, tot een toename van 
nieuwe internetmuziekwinkels en andere online diensten voor consumenten in heel Europa zal 
leiden. 

Intussen wordt de consument door EU-wetgeving beschermd tegen oneerlijke 
handelspraktijken die erop zijn gericht om producten aan te prijzen door onjuiste informatie te 
verstrekken of essentiële informatie weg te laten die de consument nodig heeft om een 
weloverwogen besluit over een transactie te nemen.2 Krachtens deze richtlijn dient de reclame 

                                               
1 COM(2010) 245 definitief: Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's: Een Digitale Agenda voor Europa.
2 Richtlijn 2005/29/EG van 11 mei 2005 betreffende oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens 
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voor bepaalde producten consumenten duidelijke informatie te verschaffen over de 
mogelijkheden van toegang tot essentiële diensten. In het door indiener gegeven voorbeeld 
mag er in Polen geen reclame worden gemaakt voor de Xbox Live-dienst in combinatie met 
de Xbox-spelcomputer indien de toegang daartoe aan personen die in Polen verblijven wordt 
geweigerd.

Indiener kan echter overwegen om contact op te nemen met de organisatie voor 
consumentenbescherming1 om zijn klacht te melden.
Conclusies

De Commissie heeft aangekondigd dat zij diverse kwesties zal onderzoeken die rechtstreeks 
verband houden met de door indiener geschetste situatie, namelijk de kwesties inzake de 
grensoverschrijdende online distributie van audiovisuele werken, en zal tegen 2012 
rapporteren over de behoefte aan aanvullende maatregelen die tot doel hebben de burgers van 
de EU, de leveranciers van online inhoud en de houders van rechten in staat te stellen het 
volledige potentieel van de digitale eengemaakte markt te benutten, met inbegrip van 
maatregelen om grensoverschrijdende en pan-Europese licenties te bevorderen.

                                                                                                                                                  
consumenten op de interne markt. Zie met name artikel 6 en 7. 
1 http://ec.europa.eu/consumers/empowerment/docs/PL_web_country_profile.pdf.


