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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0571/2010, którą złożył P.K. (Polska) w sprawie równego dostępu 
do materiałów w formie cyfrowej na terytorium UE

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wyraża ubolewanie w związku z tym, że niektóre firmy internetowe nie 
oferują swoich produktów audiowizualnych w Polsce oraz że Polacy nie są w stanie kupować 
za pośrednictwem Internetu towarów dostępnych w innych państwach członkowskich z uwagi 
na ograniczenia techniczne związane z wykorzystaniem kart kredytowych. Składający petycję 
podkreśla, że taka sytuacja stanowi dyskryminację polskich konsumentów w związku 
z handlem internetowym, i dlatego wzywa Parlament Europejski do dopilnowania, aby 
podjęto niezbędne działania w celu wprowadzenia równych praw dla konsumentów na rynku 
wewnętrznym.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 1 października 2010 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 11 lutego 2011 r.

Składający petycję wyraża ubolewanie w związku z brakiem dostępu internetowego do 
niektórych treści dla polskich konsumentów. Usługi te nie są świadczone na rzecz 
konsumentów za pośrednictwem platform lub urządzeń, które są dostępne na tym rynku. 
Składający petycję zwraca uwagę na ograniczenia związane z korzystaniem z kart 
kredytowych w sytuacjach, gdy konsument chce uzyskać dostęp do tych usług świadczonych 
przez dostawców z innego państwa członkowskiego. Składający petycję wzywa do 
naprawienia tej sytuacji poprzez przyjęcie środków regulacyjnych zapobiegających temu 
rzekomo dyskryminującemu traktowaniu. Składający petycję zna szereg przykładów 



PE458.696v01-00 2/3 CM\857256PL.doc

PL

blokowania transgranicznego dostępu do treści internetowych w Europie.
Uwagi Komisji

Chociaż licencje obejmujące cały obszar EOG stają się coraz częstsze w przypadku praw 
wydawców muzyki do cyfrowej reprodukcji oraz w przypadku nagrań dźwiękowych, w 
dziedzinie ochrony praw autorskich w odniesieniu do publicznych występów nadal 
przeważają krajowe licencje na korzystanie z tych praw. Niektórzy dostawcy usług (np. 
serwis iTunes firmy Apple) prowadzą krajowe sklepy internetowe i uniemożliwiają dostęp do 
nich z innych krajów, między innymi ze względu na konieczność zezwalania na korzystanie z 
praw autorskich zgodnie z prawem danego państwa. Z kolei zezwalanie na korzystanie z 
praw do utworów audiowizualnych oraz dystrybucja takich utworów tradycyjnie 
odbywają się w oparciu o podział terytorialny ze względu na językową i kulturową 
specyfikę rynków krajowych. 

W Europejskiej agendzie cyfrowej zapowiedziano podjęcie działań mających na celu 
rozwiązanie tych kwestii1. Komisja zamierza w szczególności wzmocnić zarządzanie, 
przejrzystość i paneuropejskie licencjonowanie w dziedzinie zarządzania prawami autorskimi 
(w Internecie) poprzez zaproponowanie dyrektywy ramowej dotyczącej zbiorowego zarządzania 
prawami autorskimi. 

Komisja zbada również kwestie związane z transgraniczną dystrybucją utworów 
audiowizualnych w Internecie w zielonej księdze, która ma zostać wydana w 2011 r. 

Ponadto do roku 2012 Komisja przedstawi sprawozdanie w sprawie zapotrzebowania na 
dodatkowe środki w celu umożliwienia obywatelom UE, dostawcom treści internetowych 
oraz posiadaczom praw pełnego korzystania z potencjału cyfrowego rynku 
wewnętrznego, w tym środki mające na celu promowanie licencjonowania 
transgranicznego i paneuropejskiego. 

Ponadto różnice w traktowaniu konsumentów przez dostawców usług w zależności od 
przynależności państwowej lub miejsca zamieszkania zostały szczegółowo omówione w art. 
20 ust. 2 dyrektywy 2006/123/WE dotyczącej usług na rynku wewnętrznym („dyrektywa 
usługowa”), który stanowi, że „Państwa członkowskie zapewniają, że ogólne warunki dostępu 
do usługi, udostępnione przez usługodawcę ogółowi ludności, nie zawierają 
dyskryminacyjnych postanowień dotyczących przynależności państwowej lub miejsca 
zamieszkania usługobiorcy (…)”. W dyrektywie zezwala się na odmówienie sprzedaży tylko 
w przypadkach, gdy podmioty gospodarcze dowiodą, że różnice w traktowaniu są 
„bezpośrednio uzasadnione obiektywnymi kryteriami”. Państwa członkowskie miały 
obowiązek dokonać wdrożenia przepisów dyrektywy najpóźniej do dnia 28 grudnia 2009 r. 
Komisja uważa, że stosowanie art. 20 ust. 2 dyrektywy usługowej, wraz z usunięciem wciąż 
istniejących przeszkód na drodze do utworzenia paneuropejskiego rynku cyfrowego, 
doprowadzi do stopniowego otwarcia internetowych sklepów muzycznych i udostępnienia 
innych usług internetowych dla klientów z całej Europy. 

Obecnie prawo UE chroni konsumentów przed nieuczciwymi praktykami handlowymi 

                                               
1COM(2010) 245 wersja ostateczna: komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Europejska agenda cyfrowa.
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mającymi na celu reklamę produktów poprzez wykorzystywanie fałszywych informacji lub 
pomijanie istotnych informacji potrzebnych konsumentom do podjęcia świadomej decyzji 
dotyczącej transakcji1.Zgodnie z tą dyrektywą reklamy pewnych produktów powinny 
zapewniać konsumentom jasne informacje na temat możliwości dostępu do podstawowych 
usług. W przykładzie opisanym przez składającego petycję usługa Xbox live nie powinna być 
reklamowana na terenie Polski wraz z konsolą Xbox, jeżeli odmawia się do niej dostępu 
osobom zamieszkałym w Polsce.

Składający petycję może się skontaktować z organizacją ochrony konsumentów2w celu 
zgłoszenia skargi.

Wnioski

Komisja zapowiedziała, że zbada różne kwestie bezpośrednio związane z sytuacją opisaną 
przez składającego petycję, a mianowicie problemy związane z transgraniczną dystrybucją 
utworów audiowizualnych w Internecie, a także do roku 2012 przedstawi sprawozdanie w 
sprawie zapotrzebowania na dodatkowe środki w celu umożliwienia obywatelom UE, 
dostawcom treści internetowych oraz posiadaczom praw pełnego korzystania z potencjału 
cyfrowego rynku wewnętrznego, w tym środki mające na celu promowanie licencjonowania 
transgranicznego i paneuropejskiego.

                                               
1Dyrektywa 2005/29/WE z dnia 11 maja 2005 r. dotycząca nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych 
przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym. Zob. w szczególności art. 6 i 7. 
2 http://ec.europa.eu/consumers/empowerment/docs/PL_web_country_profile.pdf


