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KÖZLEMÉNY AZ ÉRDEKELT FELEK RÉSZÉRE
AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG EU-BÓL VALÓ KILÉPÉSE ÉS A TERÜLETI ALAPÚ
TARTALOMKORLÁTOZÁSRA VONATKOZÓ UNIÓS SZABÁLYOK

Az Egyesült Királyság 2017. március 29-én az Európai Unióról szóló szerződés 50.
cikkének megfelelően bejelentette az Unióból való kilépésre vonatkozó szándékát. Ez azt
jelenti, hogy az elsődleges és másodlagos uniós jogszabályok 2019. március 30-án
közép-európai idő szerint 00:00 órától („a kilépés időpontja”) kezdődően nem
alkalmazandók többé az Egyesült Királyságra, kivéve, ha a kilépésről rendelkező,
megerősített megállapodás1 eltérő időpontot határoz meg.2 Az Egyesült Királyság ezt
követően „harmadik ország” 3 lesz.
A kilépésre való felkészülés nemcsak az EU és a nemzeti hatóságok ügye, hanem a
magánfeleket is érinti.
A – különösen a kilépésről rendelkező esetleges megállapodás tartalmával kapcsolatos –
jelentős bizonytalanságokra tekintettel az érdekelt feleket emlékeztetni kell azokra a jogi
következményekre, amelyeket figyelembe kell venni akkor, amikor az Egyesült
Királyság harmadik országgá válik.
A kilépésről rendelkező esetleges megállapodásban foglalt bármely átmeneti
intézkedésre is figyelemmel a kilépés időpontjától kezdődően az Egyesült Királyságra
nem alkalmazandó a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy
letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a
megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről szóló (EU) 2018/302 rendelet.4
Ez különösen az alábbi következményekkel jár:
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Az Egyesült Királysággal folyamatban vannak a kilépésről rendelkező megállapodásra irányuló
tárgyalások.
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Ezenkívül az Európai Unió működéséről szóló szerződés 50. cikkének (3) bekezdésével összhangban
az Európai Tanács az Egyesült Királysággal egyetértésben egyhangúlag határozhat úgy, hogy a
Szerződések hatálya az Egyesült Királyságra nézve egy későbbi időpontban szűnik meg.
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A harmadik ország olyan ország, amely nem tagja az EU-nak.
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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 (HL L 60. I,
2018.3.2., 1. o.).

1.

VEVŐK

Az (EU) 2018/302 rendelet az alkalmazásának kezdőnapjától (2018. december 3.) egyes,
kereskedő és vevő közötti, EU-n belüli áruértékesítésre vagy szolgáltatásnyújtásra
irányuló, határokon átívelő ügyletekkel kapcsolatban tiltani fogja a vevő
állampolgársága, lakóhelye és letelepedési helye alapján történő megkülönböztetést,
ideértve az indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozást. Ennek jegyében a rendelet a
vevők5 védelme érdekében különösen a következőket mondja ki:
 tilos a vevőnek a kereskedő online interfészéhez (például weboldalához) való
hozzáférését megkülönböztető módon letiltani vagy korlátozni, továbbá tilos a vevőt
előzetes hozzájárulása nélkül másik online interfészre átirányítani (3. cikk),
 a kereskedő egyes meghatározott helyzetekben nem alkalmazhat az árukhoz vagy
szolgáltatásokhoz való hozzáférés vonatkozásában eltérő hozzáférési feltételeket a
vevőkkel szemben (4. cikk – a helyi vevőkre vonatkozókkal azonos feltételek elve),
 tilos a fizetéssel kapcsolatos okokból megkülönböztetést alkalmazni (5. cikk).
A kilépés időpontjától kezdődően az Egyesült Királyságban lakóhellyel rendelkező
természetes személyek (hacsak nem valamely tagállam állampolgárai), valamint az
Egyesült Királyságban letelepedett vállalkozások nem fogják élvezni az (EU) 2018/302
rendeletből fakadó előnyöket:
 Egyrészt azok a személyek és vállalkozások, akik, illetve amelyek olyan
weboldalakhoz kívánnak hozzáférni, amelyek az EU-ban működnek, nem fogják
élvezni a kereskedők online interfészeihez való hozzáféréssel kapcsolatos fenti tilalom
előnyeit. Ez azt jelenti, hogy a kereskedő letilthatja vagy korlátozhatja e vevők
hozzáférését, illetve átirányíthatja őket weboldalainak olyan különleges változatára,
amely eltér attól, amelyhez a vevő eredetileg szeretett volna hozzáférni.
 Másrészt a rendelet 4. cikkének hatálya alá tartozó helyzetekben az EU-ban az említett
személyek és vállalkozások részére nem lesz szavatolható a helyi vevőkre
vonatkozókkal azonos feltételek elvének érvényesülése, tehát például nem fognak
tudni ugyanazon az áron és ugyanazokkal a feltételekkel árukat vagy szolgáltatásokat
vásárolni, mint a helyiek (azaz a kereskedő letelepedésének helye szerinti tagállamban
élő vagy működő vevők). Például a szóban forgó vevők hátrányos helyzetbe
kerülhetnek olyan áruk és szolgáltatások offline és online vásárlásakor, mint az EU
területén kiszállított vagy átvehető áruk, a tagállamok sportrendezvényeire vagy
vidámparkjaiba szóló belépőjegyek, valamint az elektronikus úton nyújtott
szolgáltatások (például a tárhelyszolgáltatások).
 Harmadrészt azok a szóban forgó személyek és vállalkozások, akik, illetve amelyek
egyesült királyságbeli fizetési eszközt vesznek igénybe, nem lesznek védve attól, hogy
az áru vagy a szolgáltatás vételárának elektronikus úton történő kifizetésekor (vagy
annak megkísérlésekor) a kereskedők az európai uniós vevők számára biztosítottól
eltérő feltételekkel tegyék lehetővé a számukra a fizetést, vagy a fizetéssel kapcsolatos
okokra hivatkozva megtagadják az értékesítést.
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A vevő fogyasztó és vállalkozás egyaránt lehet.
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2.

KERESKEDŐK

Az (EU) 2018/302 rendelet az Európai Unióban működő valamennyi kereskedőre
alkalmazandó, függetlenül attól, hogy a kereskedő letelepedési helye valamely
tagállamban vagy egy harmadik országban van-e ((17) preambulumbekezdés).
Ezért a kilépés időpontjától kezdődően azok az Egyesült Királyságban letelepedett
kereskedők, amelyek áruikat vagy szolgáltatásaikat az EU-n belül kínálják vevőiknek, e
tevékenységükkel összefüggésben továbbra is kötelesek lesznek betartani az
(EU) 2018/302 rendeletben foglalt szabályokat.
A Bizottság https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/geo-blocking-digital-singlemarket weboldala általános tájékoztatással szolgál a területi alapú tartalomkorlátozásról.
Ezt a Bizottság szükség esetén az Egyesült Királyság kilépésével kapcsolatos további
információkkal frissíti.
Európai Bizottság
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