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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas nori turėti galimybę laisvai pirkti kitoje ES šalyje parduodamas prekes.
Anot jo, dėl „su teisėmis susijusių klausimų“ jis negali įsigyti Kindle elektroninės skaityklės 
iš Jungtinės Karalystės, kadangi joje negyvena. Jo manymu, šis dalykas kenkia laisvam prekių 
ir paslaugų judėjimui internetinės prekybos srityje.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. lapkričio 5 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2014 m. vasario 28 d.

„Paslaugų teikėjų vykdoma gavėjų diskriminacija dėl pilietybės ar gyvenamosios vietos 
konkrečiai reglamentuojama Direktyvos 2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje (Paslaugų 
direktyva) 20 straipsnio 2 dalyje1. Remiantis šia nuostata „valstybės narės užtikrina, kad 
bendrosiose paslaugos gavimo sąlygose, kurias viešai skelbia teikėjas, nebūtų diskriminacinių 
nuostatų, susijusių su gavėjo pilietybe arba gyvenamąja vieta“.

Vis dėlto remiantis ta pačia nuostata, nelaikoma, kad paslaugų teikėjai nesielgia 
diskriminuojamai, jeigu gavimo sąlygų skirtumus „tiesiogiai pateisina objektyvūs kriterijai“.
Kaip išaiškinta Paslaugų direktyvos 95 konstatuojamojoje dalyje, objektyvūs skirtingo elgesio 
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pagrindimai galėtų apimti, pvz., papildomas dėl techninių paslaugos teikimo aspektų 
kylančias išlaidas. Joje taip pat išaiškinta, kad „[tai] nereiškia, kad paslaugos vartotojui 
neteikimas nesant reikiamų intelektinės nuosavybės teisių tam tikroje teritorijoje būtų 
laikomas neteisėta diskriminacija“.

Komisijos tarnybų darbiniame dokumente, kuriuo siekiama pateikti rekomendacijas dėl 
Direktyvos 2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje1 20 straipsnio 2 dalies taikymo, 
pateiktas papildomas paslaugos gavėjų nediskriminavimo dėl pilietybės ar gyvenamosios 
vietos sąlygos išaiškinimas, kad nacionalinėms valdžios institucijoms būtų padedama geriau 
įvertinti paslaugų teikėjų pateiktus pagrindimus. Jame taip pat bandoma apibūdinti ir 
paaiškinti, kokiais atvejais gali ar negali būti pagrįsti elgesio skirtumai arba atsisakymas teikti 
paslaugą.

Dėl konkretaus peticijos pateikėjo atvejo, Komisija norėtų pažymėti, kad tam tikros 
tiesioginio ryšio paslaugos (pvz., el. knygos, mp3 formato rinkmenos ir filmai) gali būti 
kūriniai, kuriems, remiantis Informacinės visuomenės direktyva (2001/29/EB) ir Programinės 
įrangos direktyva (2009/24/EB), taikoma autorių teisių ir gretutinių teisių apsauga. Autorių 
teisės ir gretutinės teisės yra išimtinės teisės, kurios iš esmės taikomos nacionaliniu mastu.
Norėdamas parduoti el. knygas arba mp3 formato rinkmenas atitinkamoje valstybėje narėje 
paslaugos teikėjas turi gauti teisių turėtojo (-ų) autorių teisių leidimus tai šaliai. Paslaugų 
teikėjo verslo strategijos dalis yra pasirinkti šalis, kuriose jis nori gauti tokį leidimą.

Be to, svarbu pažymėti, kad Paslaugų direktyvos 20 straipsnio 2 dalis jau įgyvendinta pagal 
visų valstybių narių teisinę sistemą. Remiantis Komisijos vertinimu, Jungtinė Karalystė 
tinkamai įgyvendino minėtą Paslaugų direktyvos nuostatą savo nacionalinės teisės aktuose 
[2009 m. paslaugų teikimo taisyklių 30 straipsnio 2 ir 3 dalys]. Šiuo metu atitinkamos 
valstybės narės, šiuo atveju Jungtinė Karalystė, o ne Komisija, atsakingos už tai, kad jų 
teritorijoje įsikūrę paslaugų teikėjai įgyvendintų šią nuostatą.

Kompetentingų valdžios institucijų užduotis – vykdyti atskirų atvejų analizę, atsižvelgiant į 
sprendimą, ar kokia nors priežastis, pateikta kaip pagrindimas dėl paslaugų neteikimo, šiuo 
atveju paslaugų teikėjo paslaugų neteikimo Airijos piliečiams, gali būti laikoma objektyviai 
pagrįsta. Atlikdamos šį vertinimą valstybių narių valdžios institucijos skatinamos atsižvelgti į 
pažangą, pasiektą sukuriant vidaus rinką ir toliau šalinant kliūtis.

Išvada

Atsižvelgiant į pirmiau pateiktus aspektus, Komisija norėtų paraginti peticijos pateikėją 
susisiekti su kompetentingais nacionaliniais informacijos centrais, teikiančiais pagalbą 
paslaugų teikėjams dėl klausimų, susijusių su Paslaugų direktyvos 20 straipsnio 2 dalies 
taikymu Airijoje ir Jungtinėje Karalystėje.

Šių institucijų kontaktiniai duomenys:

European Consumer Centre Ireland (ECC-Net)
MACRO Building
1 Green Street
Dublin 7
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Tel.: +353 (0)1- 8797620
Faks.: +353 (0)1 – 8734328
El. paštas: info@eccireland.ie

European Consumer Centre for Services
Trading Standards Institute (TSI)
Vardas, pavardė: Jane Negus (vadovė)
Tel: +49 (0)845 608 9595
El. paštas: janen@tsi.org.uk”


