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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0571/2010, adresată de P.K., de cetățenie poloneză, privind accesul 
egal la materiale în format digital pe piața internă a UE

1. Rezumatul petiției

Petiționarul contestă faptul că anumite întreprinderi online nu își oferă produsele audio-
vizuale pe piața din Polonia și că cetățenii polonezi nu pot să-și cumpere online produse care 
sunt disponibile pe internet în alte state membre, din cauza restricțiilor de natură tehnică care 
vizează folosirea cărților de credit. Petiționarul subliniază faptul că această situație reprezintă 
un tratament discriminatoriu la adresa consumatorilor polonezi în ceea ce privește comerțul 
electronic și, prin urmare, el solicită Parlamentului European să se asigure că se vor lua 
măsurile necesare în vederea introducerii de drepturi egale pentru consumatorii de pe piața 
internă.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 1 octombrie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 11 februarie 2011

Petiționarul contestă faptul că accesul online la unele servicii de conținut este blocat în 
Polonia. Aceste servicii nu sunt furnizate consumatorilor prin intermediul platformelor sau 
echipamentelor care sunt disponibile pe piața internă. Petiționarul se referă la restricțiile 
asociate cu utilizarea cărților de credit atunci când un consumator dorește să acceseze 
serviciile în cauză oferite de alt stat membru. Petiționarul solicită remedierea acestei situații 
prin adoptarea de măsuri de reglementare care să pună capăt acestui tratament considerat 
discriminatoriu. Petiționarul cunoaște mai multe exemple de blocare a accesului 
transfrontalier la serviciile de conținut online din Europa.
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Observațiile Comisiei

Deși acordarea licenței în întregul SEE devine tot mai frecventă pentru drepturile de 
reproducere digitală și de înregistrare sonoră ale producătorilor de muzică, în domeniul 
drepturilor de autor asupra interpretărilor publice încă domină licențele naționale pentru 
drepturi de autor. Unii furnizori de servicii (de ex. serviciul iTunes de la Apple) mențin 
magazinele online naționale și interzic accesul altor țări, printre altele, necesității de a obține 
licență de drepturi de autor la nivel național. Obținerea licenței și distribuirea de opere 
audiovizuale se realizează în mod tradițional la nivel teritorial datorită specificităților 
lingvistice și culturale ale piețelor naționale. 

Măsurile de abordare a acestor chestiuni au fost anunțate în „O agendă digitală pentru 
Europa”1. În special, Comisia vizează consolidarea guvernanței și a transparenței în materie 
de gestionare a drepturilor (online) și mărirea numărului de licențe paneuropene acordate, prin 
propunerea unei directive-cadru privind gestionarea colectivă a drepturilor.

Comisia va examina, de asemenea, problemele referitoare la distribuția online transfrontalieră 
a operelor audiovizuale într-o carte verde care va fi publicată în 2011. 

Mai mult, Comisia va elabora, până în 2012, un raport referitor la necesitatea unor măsuri 
suplimentare care să permită cetățenilor UE, furnizorilor de drepturi asupra conținutului 
online și deținătorilor de drepturi să beneficieze de întregul potențial al pieței interne digitale, 
incluzând măsuri de încurajare a licențelor transfrontaliere și paneuropene. 

În plus, diferențele de tratament aplicate de furnizorii de servicii în funcție de naționalitatea 
sau locul de reședință al consumatorului sunt abordate în mod specific la articolul 20 
alineatul (1) din Directiva 123/2006/CE privind serviciile în cadrul pieței interne (Directiva 
privind serviciile), astfel: „Statele membre se asigură că condițiile generale de acces la un 

serviciu care sunt puse la dispoziția publicului de către prestator nu conțin condiţii 

discriminatorii referitoare la cetățenie ori naționalitate sau locul de reședință al 
beneficiarilor”. Refuzul comercializării este permis doar dacă furnizorii demonstrează că 
diferențele de tratament pe care le aplică „sunt justificate în mod direct prin criterii obiective”. 
Statelor membre li s-a solicitat să pună directiva în aplicare până la 28 decembrie 2009. 
Comisia consideră că punerea în aplicare a articolului 20 alineatul (2) din Directiva privind 
serviciile, împreună cu eliminarea celorlalte obstacole care continuă să împiedice dezvoltarea 
unei piețe digitale de descărcare paneuropeană va duce la o deschidere progresivă a 
magazinelor de muzică pe internet și a altor servicii online față de clienții din toată Europa. 

Între timp, dreptul UE protejează consumatorii de practicile comerciale neloiale care vizează 

                                               
1 COM(2010)0245 final: Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 
Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: O Agendă digitală pentru 
Europa
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promovarea produselor prin includerea de informații false sau omiterea de informații 
materiale de care consumatorii au nevoie pentru a lua o decizie informată referitoare la 
tranzacție.1 Conform acestei directive, promovarea anumitor produse ar trebui să ofere 
clienților informații clare cu privire la posibilitățile de accesare a serviciilor esențiale. În 
exemplul furnizat de petiționar, serviciul Xbox live nu ar trebui să fie promovat împreună cu 
consola Xbox în Polonia dacă accesul la aceasta este interzis persoanelor rezidente în Polonia. 

Petiționarul ar putea totuși să contacteze organizația pentru protecția consumatorului2 pentru 
a-și adresa reclamația.

Concluzii

Comisia a anunțat că va examina diferitele probleme direct legate de situația descrisă de 
petiționar, adică problemele referitoare la distribuția online transfrontalieră de opere 
audivizuale și va emite, până în 2012, un raport referitor la necesitatea unor măsuri 
suplimentare care să permită cetățenilor UE, furnizorilor de drepturi asupra conținutului 
online și deținătorilor de drepturi să beneficieze de întregul potențial al pieței interne digitale, 
incluzând măsuri de încurajare a licențelor transfrontaliere și paneuropene.

                                               
1 Directiva 2005/29/CE din 11 mai 2005 privind practicile comerciale neloiale ale 
întreprinderilor de pe piața internă față de consumatori A se vedea în special articolele 6 și 7. 
2 http://ec.europa.eu/consumers/empowerment/docs/PL_web_country_profile.pdf


