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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0110/2013, ko iesniedza Īrijas valstspiederīgais Paul Haran, 
par iepirkšanās brīvību ES

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka viņam ir tiesības brīvi iegādāties preces, kas tiek tirgotas 
citā ES valstī. Viņš apgalvo, ka „ar tiesībām saistītu problēmu” dēļ viņš nevar iegādāties 
Kindle Apvienotajā Karalistē, jo viņš tur nedzīvo. Viņš to uzskata par šķērsli, kas kavē preču 
un pakalpojumus brīvu apriti elektroniskajā komercijā. 

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 5. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2014. gada 28. februārī

Direktīvas 2006/123/EK par pakalpojumiem iekšējā tirgū (Pakalpojumu direktīvas)1 20. panta 
2. punkts reglamentē tieši pakalpojumu sniedzēju atšķirīgu attieksmi pret pakalpojumu 
saņēmējiem to valstspiederības vai dzīvesvietas dēļ. Saskaņā ar minētā panta attiecīgo punktu 
„dalībvalstis nodrošina to, ka tādi vispārīgi nosacījumi piekļuvei pakalpojumam, kurus 
pakalpojumu sniedzējs ir darījis pieejamus plašai sabiedrībai, neietver diskriminējošus 
noteikumus, kas saistīti ar pakalpojumu saņēmēja valstspiederību vai dzīvesvietu”. 

Tomēr tajā pašā punktā ir arī noteikts, ka pakalpojumu sniedzēju darbību nevar uzskatīt par 
diskriminējošu, ja atšķirības piekļuves nosacījumos „tieši attaisno objektīvi kritēriji”. 
Pakalpojumu direktīvas 95. apsvērumā ir paskaidrots, ka atšķirīgas attieksmes objektīvs 

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0123&rid=1.
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pamatojums varētu būt, piemēram, papildu izmaksas pakalpojuma sniegšanas tehnisko 
īpatnību dēļ. Turklāt tajā pašā apsvērumā ir precizēts — „no tā neizriet, ka pakalpojuma 
nesniegšana patērētājam vajadzīgo intelektuālā īpašuma tiesību trūkuma dēļ konkrētā teritorijā 
būtu nelikumīga diskriminācija”.

Lai palīdzētu valsts iestādēm labāk izvērtēt pamatojumus, uz kuriem atsaucas pakalpojumu 
sniedzēji, Komisijas dienestu darba dokumentā, kas sagatavots, lai sniegtu norādījumus 
attiecībā uz Direktīvas 2006/123/EK par pakalpojumiem iekšējā tirgū 20. panta 2. punkta 
piemērošanu1, ir sniegts papildu skaidrojums klauzulai par aizliegumu diskriminēt 
pakalpojumu saņēmējus to valstspiederības vai dzīvesvietas dēļ. Minētajā dokumentā 
Komisijas dienesti arī centušies precīzi izklāstīt to, kādos gadījumos atšķirīga attieksme vai 
atteikšanās sniegt pakalpojumu ir (vai nav) attaisnojama.  

Saistībā uz konkrēto gadījumu, kuru izklāstījis lūgumraksta iesniedzējs, Komisija vēlas 
uzsvērt, ka daži tiešsaistes pakalpojumi (piemēram, elektroniskās grāmatas, Mp3 formāta 
audioieraksti, filmas) var būt ar autortiesībām un blakustiesībām aizsargāti darbi, kam 
piemērojama Informācijas sabiedrības direktīva (2001/29/EK) un Datorprogrammu direktīva 
(2009/24/EK). Autortiesības un blakustiesības ir ekskluzīvas tiesības, kuru darbības joma 
principā ir nacionāla. Lai kādā dalībvalstī pārdotu elektroniskās grāmatas vai Mp3 formāta 
audioierakstus, pakalpojuma sniedzējam ir jāsaņem autortiesību īpašnieka(-u) atļauja, kas 
derīga attiecīgajā valstī. Pakalpojuma sniedzējs, īstenojot savu uzņēmējdarbības stratēģiju, 
izvēlas valstis, kurās tas vēlas šādu atļauju iegūt.

Turklāt noteikti ir jāpatur prātā, ka Pakalpojumu direktīvas 20. panta 2. punkts tagad ir 
ietverts dalībvalstu tiesiskajā sistēmā. Izvērtējot lūgumrakstā minēto gadījumu, Komisija ir 
konstatējusi, ka Apvienotā Karaliste savos tiesību aktos (2009. gada Likuma par pakalpojumu 
sniegšanu 30. panta 2. un 3. punkts) ir pareizi transponējusi attiecīgo Pakalpojumu direktīvas 
normu. Tāpēc tagad nevis Komisijai, bet gan attiecīgās dalībvalsts (šajā gadījumā —
Apvienotās Karalistes) iestādēm ir jānodrošina, lai pakalpojumu sniedzēji, kuri darbojas tās 
teritorijā, šo normu ievērotu. 

Atbildīgajām iestādēm ir jāizvērtē katrs konkrētais gadījums, lai noteiktu, vai iemesli, kurus 
norādījis pakalpojumu sniedzējs, pamatojot pakalpojuma nesniegšanu (šajā gadījumā) Īrijas 
valstspiederīgajiem, ir uzskatāmi par objektīvu pamatojumu. Vērtējot šo gadījumu, 
dalībvalstu iestādēm ir vēlams ņemt vērā progresu, kas panākts, cenšoties pilnībā pabeigt 
iekšējā tirgus izveidi un likvidējot vēl vairāk šķēršļu.  

Secinājums

Pamatojoties uz iepriekšminēto, Komisija aicina lūgumraksta iesniedzēju sazināties ar 
atbildīgo valsts iestādi, kuras pienākums ir palīdzēt pakalpojumu saņēmējiem Īrijā un 
Apvienotajā Karalistē risināt jautājumus, kas saistīti ar Pakalpojumu direktīvas 20. panta 
2. punktu.

Atbildīgo iestāžu kontaktinformācija:

European Consumer Centre Ireland (ECC-Net)
MACRO Building
1 Green Street
Dublin 7
Tel.: +353 (0)1- 8797620
                                               
1 http://ec.europa.eu/internal_market/services/services-dir/rights_of_recipients_en.htm.
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Fakss: +353 (0)1 – 8734328
E-pasts: info@eccireland.ie

European Consumer Centre for Services
Trading Standards Institute (TSI)
Name: Jane Negus (Executive)
Tel.: +49 (0)845 608 9595
E-pasts: janen@tsi.org.uk


