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díjról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója tájékoztatást kér arra vonatkozóan, hogy mennyiben összeegyeztethető 
az egyenlő bánásmód elvével az a tény, hogy bizonyos uniós országokban fizetni kell az 
internetes rádióért és televízióért. A petíció benyújtója példaként a Last.FM német internetes 
rádiót hozza fel, amelyért Németországban és az Egyesült Királyságban nem kell fizetni, 
Belgiumban és Hollandiában azonban igen. A petíció benyújtója szerint az EU-n belül azonos 
normáknak kell érvényesülnie, tehát minden uniós országban egységesen vagy kelljen, vagy 
ne kelljen fizetni.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. szeptember 29. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. december 16.

A Bizottságnak tudomása van arról, hogy egyes online szolgáltatásokat az EU-n belül csak 
bizonyos országokra korlátozottan, vagy eltérő feltételekkel és árakkal kínálnak.

A területi korlátozások rendszerint a jogtulajdonosok és a szolgáltatók közötti tárgyalások, 
következésképpen szabad gazdasági döntéseik eredményei. Bizonyos körülmények között így 
árkülönbségek alakulnak ki az egyes országok között. 
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A szolgáltatóknak alapvetően nem lehet előírni, hogy szolgáltatásaikat mely országokban és 
mely feltételekkel nyújtsák. 

Az Európai Bíróság ugyanakkor a közelmúltban az úgynevezett „Premier League” ítéletében 
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008CJ0403:HU:HTML / 
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2011-10/cp110102hu.pdf) a 
sportesemények műholdas közvetítésével kapcsolatban kimondta, hogy a szolgáltatásnyújtás 
szabadságával ellentétes az a nemzeti szabályozás, amely megtiltja a kódolt műholdas 
műsorsugárzási szolgáltatáshoz való hozzáférést lehetővé tevő külföldi dekódoló eszközök 
behozatalát, értékesítését és használatát.

A fogyasztók számára kedvező, sokszínű kínálat kialakulásának és a tartalmak határokon 
átnyúló rendelkezésre állásának megkönnyítésére, valamint a digitális belső piac 
létrehozásának céljával az Európai Bizottság – különösen az „Európai digitális menetrend” 
2010. május 19-i elfogadásával több kezdeményezést is tett. 
(http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/strategies/si0016_hu.htm)

Emellett az Európai Bizottság kötelezettséget vállalt arra, hogy kidolgozza a „szellemi 
tulajdonjogok belső piacát”.
(http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/ipr_strategy/COM_2011_287_de.pdf).
Ezzel összefüggésben a Bizottság 2011. július 13-án zöld könyvet fogadott el, amely ösztönzi 
az arról szóló vitát, hogy miként bátorítható az audiovizuális tartalmak határokon átnyúló 
terjesztése. 
(http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/copyright-infso/copyright-infso_de.htm) 

A határokon átnyúló licencek online zenehallgatás területén való alkalmazásának 
megkönnyítésére a Bizottság 2012-ben emellett javaslatot terjeszt elő a szerzői jogok 
kollektív értékesítésére vonatkozó egységes jogi keretfeltételek kidolgozása érdekében.
Ez és további kezdeményezések könnyebb hozzáférést tesznek majd lehetővé az általuk 
választott tartalmakhoz.


