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romániai vásárlókkal szembeni hátrányos megkülönböztetéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója elítéli az eBay-t a romániai vásárlókkal szembeni hátrányos 
megkülönböztetése miatt. A petíció benyújtója a fent említett platformon bizonyos termékeket 
kívánt megvásárolni Japánból, amelyek értékesítése nem korlátozott az EU-ban, és amelynek 
szállítása (CD-lemezek) nem jelent semmilyen kockázatot. A petíció benyújtója rámutat arra, 
hogy az eladónak nincsenek nehézségei a Romániában történő értékesítéssel kapcsolatban, 
azonban az eBay blokkolja ajánlatát, mivel a Romániába történő szállítás korlátozott. A 
petíció benyújtója azt állítja, hogy az eladó ugyanazon terméket számos más tagállamban 
akadálytalanul értékesíti. A petíció benyújtója kifogásolja, hogy az eBay blokkolja a 
romániai, bulgáriai és lettországi ajánlatokat.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2019. április 5. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 216. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2019. július 9.

 A Bizottság észrevételei 

A belső piacon a határokon átnyúló ajánlatokhoz való hozzáférés megkönnyítése érdekében a 
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2018. december 3. óta alkalmazandó, a területi alapú tartalomkorlátozásról szóló rendelet1 
foglalkozik a területi alapú tartalomkorlátozásnak, valamint az ügyfelek állampolgársága, 
lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan megkülönböztetésének 
problémájával.

A rendelet minden kereskedőre vonatkozik, beleértve az Unión belül működő online 
piactereket is, vagyis mindenkire, aki kereskedelmi, üzleti vagy szakmai tevékenységével 
összefüggő célok érdekében jár el. A rendelet mind a vállalkozások és fogyasztók közötti, 
mind a vállalkozások közötti ügyletekre alkalmazandó, feltéve, hogy az utóbbi esetben a vétel 
csak meghatározott célra történő felhasználásra (pl. nem viszonteladásra, feldolgozásra, 
átalakításra stb.) vonatkozik.

Részletesebben, a rendelet 3. cikke először is megakadályozza, hogy a kereskedők letilthassák 
a honlapjukhoz vagy annak egy részéhez való hozzáférést, és a vevőket hozzájárulásuk nélkül 
átirányítsák a honlap más változataihoz vagy annak egy részéhez (3. cikk). Emellett 
ugyanezen rendelet 4. cikke előírja, hogy az uniós vevőket (beleértve a fogyasztókat és más 
végfelhasználókat) azonos helyzetben ugyanolyan módon kell kezelni, állampolgárságuktól, 
lakóhelyüktől vagy letelepedési helyüktől függetlenül (a helyi vevőkre vonatkozókkal azonos 
feltételek elve). 

Ez utóbbi tekintetben, miközben a kereskedőket nem kötelezi arra, hogy az Unió egész 
területén teljesítsenek, a rendelet ténylegesen tiltja az olyan gyakorlatokat, amelyek 
megakadályozzák az áruk vagy szolgáltatások elérését a vevő állampolgársága, lakóhelye 
vagy letelepedési helye alapján, amennyiben az ügyfél hajlandó elfogadni a kereskedő által 
meghatározott feltételeket, mint például a kereskedő által vállalt területekre történő kiszállítás 
vagy a kereskedő üzlethelyiségében történő átvétel, amennyiben ez a lehetőségek között 
szerepel. Ez a tilalom potenciálisan kiterjedhet arra a gyakorlatra, hogy korlátozzák bizonyos 
tagállamok vevői számára azt a lehetőséget, hogy az online piactereken történő értékesítés 
céljából ajánlatot tegyenek, amennyiben az árukat kiszállítják egy olyan tagállamba, ahová a 
kereskedő kiszállítást kínál, vagy azok átvehetők a kereskedő és a vevő közötti megállapodás 
szerinti helyszínen, amennyiben a kereskedő ezt a lehetőséget felajánlja.

A rendelet érvényesítése alapvetően a tagállamok hatáskörébe tartozik. Amennyiben a petíció 
benyújtója úgy véli, hogy a szóban forgó kereskedő megsértette a területi alapú 
tartalomkorlátozásról szóló rendelet szerinti kötelezettségeit, a petíció benyújtójának joga van 
ahhoz, hogy panaszával annak a tagállamnak az illetékes végrehajtó szervéhez forduljon, ahol 
a társaság székhelye található, vagy ahol a szolgáltatást nyújtják. Ami a fogyasztók kollektív 
érdekeit érintő, határokon átnyúló vagy kiterjedt jogsértések elleni küzdelmet illeti, a 

1 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/302 rendelete (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő 
állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú 
tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és 
az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg) 
HL L 60I, 2018.3.2., 1–15. o..
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vonatkozó rendelet a fogyasztóvédelmi együttműködésről szóló rendelet2 hatálya alá tartozik.

Ezen túlmenően a tagállamok kijelölik azokat a szerveket is, amelyek gyakorlati segítséget 
nyújtanak a fogyasztóknak abban az esetben, ha egy kereskedővel jogvita merül fel a területi 
alapú tartalomkorlátozásról szóló rendelet alkalmazása kapcsán, ideértve az alkalmazandó 
szabályokról, a vita esetén rendelkezésre álló jogorvoslatokról és a más tagállamok más 
kijelölt testületeivel való kölcsönös segítségnyújtásról szóló tájékoztatást is.

Az alkalmazandó tagállami intézkedésekre, valamint a fogyasztók számára segítséget nyújtó, 
az egyes tagállamok által kinevezett végrehajtó szervekre és testületekre vonatkozó 
információk (amelyek azonnal frissülnek, amint a tagállamok bejelentik az elfogadott 
intézkedéseket) az alábbi weboldalon érhetők el: https://ec.europa.eu/digital-single-
market/en/policies/geoblocking(kattintson a térképen az érintett tagállamra).

A Bizottság továbbá bőséges támogatást nyújtott a kereskedőknek és a tagállami 
hatóságoknak az új szabályok helyes alkalmazásának biztosítása érdekében. Részletes, 
kérdéseket és válaszokat tartalmazó dokumentum3 áll rendelkezésre, amely elsősorban arra 
szolgál, hogy segítse őket a szabályok helyes alkalmazásában. A Bizottság figyelemmel kíséri 
a szabályok tagállamok és kereskedők általi végrehajtásának jelenlegi állását is.

Következtetés

A területi alapú tartalomkorlátozásról szóló rendelet, amely minden gazdasági szereplőre 
vonatkozik, beleértve az Unión belül működő online piactereket is, megakadályozza az 
ügyfelek állampolgárság, lakóhely vagy letelepedési hely alapján történő indokolatlan 
megkülönböztetését. A rendelet bizonyos feltételek mellett megtiltja az árukhoz vagy 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés különböző általános feltételeinek alkalmazását a vevő 
állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével kapcsolatos okok miatt. Ez a 
tilalom potenciálisan kiterjedhet arra a gyakorlatra, hogy korlátozzák bizonyos tagállamok 
vevői számára azt a lehetőséget, hogy az online piactereken történő értékesítés céljából 
ajánlatot tegyenek, amennyiben az árukat kiszállítják egy olyan tagállamba, ahová a 
kereskedő kiszállítást kínál, vagy azok átvehetők a kereskedő és a vevő közötti megállapodás 
szerinti helyszínen, amennyiben a kereskedő ezt a lehetőséget felajánlja.

A petíció benyújtója fontolóra veheti, hogy ügyével a nemzeti támogatási szervhez forduljon 
gyakorlati segítségnyújtásért, amely tisztázza a (EU) 2018/302 rendelet az ő esetében történő 
alkalmazását.

Az (EU) 2018/302 rendelet konkrét esetekben történő megsértése esetén a rendelet 

2 Az Európai Parlament és a Tanács 2006/2004/EK rendelete (2004. október 27.) a fogyasztóvédelmi 
jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről (Rendelet a fogyasztóvédelmi 
együttműködésről), EGT-vonatkozású szöveg, HL L 364., 2004.12.9., 1–11. o..
3 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/geo-blocking-regulation-questions-and-answers

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/geoblocking
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/geoblocking
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/geo-blocking-regulation-questions-and-answers
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végrehajtására kijelölt nemzeti hatóságok feladata, hogy intézkedjen. Az ügy sajátos 
körülményeitől függően (pl. hogy az eladó hivatásos kereskedő-e vagy a piactér által az 
érintett ügyletben vállalt sajátos szerep), a nemzeti végrehajtó szervek feladata, hogy 
megbizonyosodjanak arról, megsértették-e e rendelet rendelkezéseit és alkalmazták-e a 
vonatkozó intézkedéseket.

A Bizottság szorosan figyelemmel kíséri rendelet kereskedők és tagállamok általi 
végrehajtását valamennyi tagállamban.

4. A Bizottságtól kapott válasz (REV): 2020. június 24.

A belső piacon a határokon átnyúló ajánlatokhoz való hozzáférés megkönnyítése érdekében a 
2018. december 3. óta alkalmazandó, a területi alapú tartalomkorlátozásról szóló rendelet4 
foglalkozik a területi alapú tartalomkorlátozásnak, valamint az ügyfelek állampolgársága, 
lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan megkülönböztetésének 
problémájával.  

A rendelet az Unióban árukat vagy szolgáltatásokat értékesítő kereskedőkre vonatkozik, 
vagyis mindenkire, aki kereskedelmi, üzleti vagy szakmai tevékenységével összefüggő célok 
érdekében jár el. Ezenfelül a rendelet piacterekre is alkalmazandó, ha azok kereskedőként 
járnak el, például közvetítői szolgáltatásokat nyújtanak. Végezetül, a rendelet mind a 
vállalkozások és fogyasztók közötti, mind a vállalkozások közötti ügyletekre alkalmazandó, 
feltéve, hogy az utóbbi esetben a vétel csak meghatározott célra történő felhasználásra (pl. 
nem viszonteladásra, feldolgozásra, átalakításra stb.) vonatkozik. 

Részletesebben, a rendelet 3. cikke először is megakadályozza, hogy a kereskedők letilthassák 
a honlapjukhoz vagy annak egy részéhez való hozzáférést, és a fogyasztókat hozzájárulásuk 
nélkül átirányítsák a honlap más változataihoz vagy annak egy részéhez (3. cikk). Emellett 
ugyanezen rendelet 4. cikke előírja, hogy az uniós vevőket (beleértve a fogyasztókat és más 
végfelhasználókat) azonos helyzetben ugyanolyan módon kell kezelni, állampolgárságuktól, 
lakóhelyüktől vagy letelepedési helyüktől függetlenül (a helyi vevőkre vonatkozókkal azonos 
feltételek elve). Ez utóbbi tekintetben a rendelet – amely egyébként a kereskedőket nem 
kötelezi arra, hogy az Unió egész területére szállítsanak – meghatározott helyzetekben tiltja, 
hogy az árukhoz vagy szolgáltatásokhoz való hozzáférést a fogyasztó a vevő állampolgársága, 
lakóhelye vagy letelepedési helye alapján megtagadják, amennyiben az ügyfél hajlandó 
elfogadni a kereskedő által meghatározott feltételeket, amelyek közé tartozhat például a 
kereskedő által meghatározott területekre vállalt kiszállítás vagy a kereskedő 
üzlethelyiségében történő átvétel. 

E rendelet végrehajtásának biztosítása a tagállamok feladata. Amennyiben a petíció 

4 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/302 rendelete (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő 
állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú 
tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és 
az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg) 
HL L 60I, 2018.3.2., 1–15. o.



CM\1209729HU.docx 5/5 PE639.735v02-00

HU

benyújtója úgy véli, hogy a szóban forgó kereskedő megsértette a területi alapú 
tartalomkorlátozásról szóló rendelet szerinti kötelezettségeit, a vevőnek joga van ahhoz, hogy 
panaszával annak a tagállamnak az illetékes végrehajtó szervéhez forduljon, ahol a társaság 
székhelye található, vagy ahol a szolgáltatást nyújtják. Ezen túlmenően a tagállamok kijelölik 
azokat a szerveket is, amelyek gyakorlati segítséget nyújtanak a fogyasztóknak abban az 
esetben, ha egy kereskedővel jogvita merül fel a területi alapú tartalomkorlátozásról szóló 
rendelet alkalmazása kapcsán, ideértve az alkalmazandó szabályokról, a vita esetén 
rendelkezésre álló jogorvoslatokról és a más tagállamok más kijelölt testületeivel való 
kölcsönös segítségnyújtásról szóló tájékoztatást is. Végezetül, a határokon átnyúló 
helyzetekben a fogyasztók gazdasági érdekeinek erősítése érdekében a területi alapú 
tartalomkorlátozásról szóló rendelet végrehajtása a fogyasztóvédelmi együttműködésről szóló 
rendelet5 hatálya alá is tartozik. 

Az alkalmazandó tagállami intézkedésekre, valamint a fogyasztók számára segítséget nyújtó, 
az egyes tagállamok által kinevezett végrehajtó szervekre és testületekre vonatkozó 
információk (amelyek azonnal frissülnek, amint a tagállamok bejelentik az elfogadott 
intézkedéseket) az alábbi weboldalon érhetők el: https://ec.europa.eu/digital-single-
market/en/policies/geoblocking (kattintson a térképen az érintett tagállamra).

A Bizottság továbbá bőséges támogatást nyújtott a kereskedőknek és a tagállami 
hatóságoknak az új szabályok helyes alkalmazásának biztosítása érdekében. Részletes, 
kérdéseket és válaszokat tartalmazó dokumentum áll rendelkezésre, amely elsősorban arra 
szolgál, hogy segítse őket a szabályok helyes alkalmazásában. A Bizottság figyelemmel kíséri 
a szabályok tagállamok és kereskedők általi végrehajtásának jelenlegi állását is.

Következtetés

A területi alapú tartalomkorlátozásra vonatkozó uniós jogszabályok bizonyos meghatározott 
helyzetekben tiltják a fogyasztók állampolgárság, lakóhely vagy letelepedés alapján történő 
megkülönböztetését.  Az illetékes nemzeti végrehajtó szervek feladata annak megállapítása, 
hogy e szabályokat a gyakorlatban megsértették-e.

A Bizottság szorosan figyelemmel kíséri a területi alapú tartalomkorlátozásról szóló rendelet 
kereskedők és tagállamok általi végrehajtását valamennyi tagállamban.

5 A fogyasztóvédelmi jogszabályok végrehajtásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről és a 
2006/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. december 12-i (EU) 2017/2394 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet (EGT-vonatkozású szöveg), HL L 345., 2017.12.27., 1–26. o.

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/geoblocking
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/geoblocking
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/geo-blocking-regulation-questions-and-answers

