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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0110/2013 af Paul Haran, irsk statsborger, om købefrihed i EU

1. Sammendrag

Andrageren forventer, at han frit kan købe genstande, der sælges i et andet EU-land. Han 
hævder, at han på grund af ”rettighedsproblemer” ikke kan købe en Kindle fra Det Forenede 
Kongerige, medmindre han er bosiddende der. Han mener, at dette er et element, der hæmmer 
den fri bevægelighed for varer og tjenesteydelser inden for internetbaseret handel. 

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 5. november 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. februar 2014

Spørgsmålet om tjenesteyderes forskelsbehandling af tjenestemodtagere på grund af disses 
nationalitet eller opholdssted er specifikt omhandlet i artikel 20, stk. 2, i direktiv 2006/123/EF 
om tjenesteydelser i det indre marked (tjenesteydelsesdirektivet)1. I henhold til denne 
bestemmelse skal medlemsstaterne påse, "at de generelle betingelser for adgangen til en 
tjenesteydelse, som tjenesteyderen stiller til rådighed for offentligheden, ikke indeholder 
diskriminerende betingelser begrundet i tjenestemodtagerens nationalitet eller opholdssted". 

Det fremgår dog også af den samme bestemmelse, at det ikke betragtes som 
forskelsbehandling, at tjenesteyderne anvender forskellige adgangsbetingelser, såfremt disse 
er "direkte begrundet i objektive kriterier". Det præciseres i betragtning 95 i 

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006L0123:DA:NOT
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tjenesteydelsesdirektivet, at en objektiv begrundelse for at behandle modtagere forskelligt 
f.eks. kan være meromkostninger, der påløber på grund af tjenesteydelsens tekniske 
karakteristika. I betragtningen påpeges det endvidere, at ikke-diskriminationsprincippet ikke 
betyder, at "der er tale om ulovlig forskelsbehandling, hvis en forbruger ikke modtager en 
tjenesteydelse, fordi de nødvendige intellektuelle ejendomsrettigheder mangler i et givet 
område".

Kommissionens tjenestegrene har i et arbejdsdokument om retningslinjer for anvendelsen af 
artikel 20, stk. 2, i direktiv 2006/123/EF om tjenesteydelser i det indre marked foretaget en 
yderligere præcisering af forbuddet mod forskelsbehandling af tjenestemodtagere på grund af 
nationalitet eller opholdssted for at gøre det lettere for de nationale myndigheder at vurdere de 
argumenter, der fremføres af tjenesteydere. Dokumentet indeholder også en beskrivelse og 
forklaring på, hvornår forskellig behandling eller nægtelse af en tjenesteydelse kan være 
begrundet eller ubegrundet.  

For så vidt angår det konkrete spørgsmål, der rejses af andrageren, må Kommissionen gøre 
opmærksom på, at visse onlinetjenester (f.eks. e-bøger, mp3-filer og film) kan være værker, 
der er beskyttet af ophavsret eller beslægtede rettigheder i henhold til direktiv 2001/29/EF 
(informationssamfundsdirektivet) og direktiv 2009/24/EF (softwaredirektivet). Ophavsret og 
beslægtede rettigheder er eksklusive rettigheder, som principielt er af national karakter. For at 
kunne sælge e-bøger eller mp3-filer i en given medlemsstat skal tjenesteyderen have tilladelse 
fra det pågældende lands rettighedshaver(e). Det indgår i en tjenesteyders forretningsstrategi 
at vælge de lande, hvor den pågældende ønsker at opnå en sådan tilladelse.

Det skal endvidere bemærkes, at artikel 20, stk. 2, i tjenesteydelsesdirektivet nu er integreret i 
medlemsstaternes nationale lovgivning. Ifølge Kommissionens vurdering har Det Forenede 
Kongerige gennemført de omtalte bestemmelser fra tjenesteydelsesdirektivet i sin nationale 
lovgivning på korrekt måde [artikel 30, stk. 2 og 3 i forordningen om tjenesteydelser fra 2009 
(Provision of Services Regulations 2009)]. Det er derfor nu op til de relevante myndigheder i 
medlemsstaterne (i dette tilfælde Det Forenede Kongerige) og ikke Kommissionen at 
håndhæve denne bestemmelse over for tjenesteydere, der er etableret på deres område. 

Det er de kompetente myndigheders opgave at foretage en analyse af konkrete sager med 
henblik på at afgøre, om nogen af de argumenter, en tjenesteyder fremfører for ikke at yde en 
tjeneste, i dette tilfælde til irske statsborgere, kan betragtes som objektivt begrundede. 
Medlemsstaternes myndigheder bør i forbindelse med denne vurdering tage hensyn til de 
fremskridt, der er gjort med hensyn til gennemførelse af det indre marked og den yderligere 
fjernelse af barrierer.  

Konklusion

På baggrund af ovenstående opfordrer Kommissionen andrageren til at henvende sig til de 
kompetente nationale kontaktpunkter, der er udpeget til at yde bistand til tjenestemodtagere i 
sager vedrørende tjenesteydelsesdirektivets artikel 20, stk. 2, i Irland og Det Forenede 
Kongerige.

Kontaktoplysningerne for disse institutioner er følgende:

European Consumer Centre Ireland (ECC-Net)
MACRO Building
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1 Green Street
Dublin 7
Tlf.: +353 (0)1- 8797620
Fax: +353 (0)1 – 8734328
E-mail: info@eccireland.ie

European Consumer Centre for Services
Trading Standards Institute (TSI)
Navn: Jane Negus (Chef)
Tlf.: +49 (0)845 608 9595
E-mail: janen@tsi.org.uk"


