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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

28.2.2014

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0110/2013, внесена от Пол Харан, с ирландско гражданство, 
относно свободата на закупуване в ЕС

1. Резюме на петицията

Очакване на вносителя на петицията е, че той може безпрепятствено да купува вещи, 
продавани в друга държава на ЕС. Той твърди, че поради „въпроси, свързани с 
правата“, той не може да закупи Kindle от Обединеното кралство, освен ако не е негов 
жител. Той счита, че това създава бариери пред свободното движение на стоки и услуги 
в интернет-базираната търговия. 

2. Допустимост

Обявена за допустима на 05.11.13 Комисията е приканена да предостави сведения (член 
202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 28 февруари 2014 г.

Дискриминацията на получатели на услуги от страна на доставчици на услуги, която се 
основава на националност или местожителство, е разгледана конкретно в член 20, 
параграф 2 от Директива 2006/123/EО относно услугите на вътрешния пазар 
(„Директива за услугите“)1. Съгласно тази разпоредба „държавите членки гарантират, 
че общите условия за достъп до дадена услуга, представени пред широката 
общественост от доставчика, не съдържат дискриминационни разпоредби, свързани с 
националност или местожителството на получателя“. 

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006L0123:BG:NOT
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Съгласно същата разпоредба обаче не се счита, че доставчиците на услуги действат по 
дискриминиращ начин, ако разликите в условията на достъп „са пряко оправдани от 
обективни критерии“. Както е разяснено в съображение 95 от Директивата за услугите, 
обективни причини, които оправдават различно третиране, биха могли да включват 
например допълнителните разходи, свързани с техническите характеристики на 
предоставянето на услугата. Това съображение разяснява също така, че „от това не 
следва и че е налице дискриминация, когато на потребител се отказва доставянето на 
услуга поради липсата на необходимите права върху интелектуалната собственост в 
рамките на дадена територия“.

Работният документ на службите на Комисията с оглед установяване на насоки относно 
прилагането на член 20, параграф 2 от Директива 2006/123/ЕО относно услугите на 
вътрешния пазар1 предоставя допълнително разясняване на клаузата за 
недискриминация на получателите на услуги въз основа на националността или 
местожителството с цел да помогне на националните органи да оценяват по-добре 
причините, на които се позовават доставчиците на услуги. В него се описва и обяснява 
кога разлики в третирането или отказ да се предостави услуга са оправдани и кога те не 
са оправдани.  

По отношение на конкретния случай, повдигнат от вносителя на петицията, Комисията 
би желала да обърне внимание на факта, че определени услуги онлайн (напр. книги в 
електронен формат, цифрови файлове от типа mp3 и филми) може да представляват 
произведения, защитени с авторско право и сродните му права, съгласно „Директивата 
за информационното общество“ (2001/29/EО) и „Директивата за софтуера“ 
(2009/24/EО). Авторското право и сродните му права са изключителни права, които по 
принцип имат национален обхват. За да се продават книги в електронен формат и 
цифрови файлове от типа mp3 в дадена държава членка, доставчикът на услуги трябва 
да получи разрешение за авторско право от носителя/носителите на авторско право за 
тази държава. Изборът на държавите, в които той би желал да получи такова 
разрешение, представлява част от бизнес стратегията на доставчика на услуги.

Освен това е важно да се отбележи, че член 20, параграф 2 от Директивата за услугите 
се прилага междувременно в правния ред на държавите членки. Съгласно оценката на 
Комисията Обединеното кралство е прилагала правилно посочената разпоредба на 
Директивата за услугите в своето национално законодателство (правила 30, параграф 2 
и 30, параграф 3 от правилата за предоставяне на услуги, 2009 г.). Ето защо 
прилагането на тази разпоредба по отношение на доставчиците на услуги, установени 
на територията на страната, е в компетентността на съответните органи в държавите 
членки, в дадения случай Обединеното кралство, а не на Комисията. 

Задачата на компетентните органи е да извършват анализ на всеки отделен случай с цел 
да определят дали причините, посочени като оправдание за отказ от предоставяне на 
услуга, в дадения случай на гражданите на Ирландия, от страна на доставчика на 
услуги, може да се считат за обективно оправдани или не. При извършването на тази 
оценка органите на държавите членки се насърчават да вземат предвид напредъка, 
постигнат по отношение на завършването на вътрешния пазар и по-нататъшното 
премахване на бариери.  

                                               
1 http://ec.europa.eu/internal_market/services/services-dir/rights_of_recipients_en.htm
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Заключение

С оглед на горепосоченото Комисията би желала да прикани вносителя на петицията да 
осъществи контакт с компетентните национални звена за контакт в Ирландия и в 
Обединеното кралство, определени да подпомагат получателите на услуги по въпроси, 
свързани с член 20, параграф 2 от Директивата за услугите.

Адресите за връзка с тези институции са:

European Consumer Centre Ireland (ECC-Net)
MACRO Building
1 Green Street
Dublin 7
Тел.: +353 (0)1- 8797620
Факс: +353 (0)1 – 8734328
Ел. поща: info@eccireland.ie

European Consumer Centre for Services
Trading Standards Institute (TSI)
Име: Jane Negus (Executive)
Тел.: +49 (0)845 608 9595
Ел. поща: janen@tsi.org.uk


