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PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Petycji

28.2.2014

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0110/2013, którą złożył Paul Haran (Irlandia), w sprawie swobody 
zakupów w UE

1. Streszczenie petycji

Składający petycję oczekuje możliwości swobodnego zakupu przedmiotów sprzedawanych 
w innym państwie UE. Jak twierdzi, z uwagi na „kwestie dotyczące praw” nie ma on 
możliwości zakupu czytnika Kindle w Zjednoczonym Królestwie, jeżeli nie mieszka na 
terenie tego państwa. Uważa on, że jest to czynnik hamujący swobodny przepływ towarów 
i usług w ramach handlu przez internet.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 5 listopada 2013 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 28 lutego 2014 r.

Kwestię dyskryminacji usługobiorców przez usługodawców ze względu na przynależność 
państwową lub miejsce zamieszkania reguluje w szczególności art. 20 ust. 2 dyrektywy 
2006/123/WE dotyczącej usług na rynku wewnętrznym (tzw. dyrektywy usługowej)1. 
Zgodnie z postanowieniami tego artykułu „państwa członkowskie zapewniają, że ogólne 
warunki dostępu do usługi, udostępnione przez usługodawcę ogółowi ludności, nie zawierają 
dyskryminacyjnych postanowień dotyczących przynależności państwowej lub miejsca 
zamieszkania usługobiorcy”.

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006L0123:PL:NOT.
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Niemniej jednak, zgodnie z tymi samymi postanowieniami, działalności usługodawców nie 
postrzega się jako działalności dyskryminacyjnej, jeśli różnice w warunkach dostępu „są 
bezpośrednio uzasadnione obiektywnymi kryteriami”. Jak wyjaśniono w motywie 95 
dyrektywy usługowej, do obiektywnych przyczyn odmiennego traktowania można by na 
przykład zaliczyć dodatkowe koszty ponoszone ze względu na charakterystykę techniczną 
świadczenia usługi. W przywołanym motywie wyjaśniono również, że „[nie wynika z tego, 
że] odmowa świadczenia usługi na rzecz konsumenta wynikająca z nieposiadania 
wymaganych praw własności intelektualnej na danym terytorium stanowiłaby przypadek 
bezprawnej dyskryminacji”.

Dokument roboczy służb Komisji służący opracowaniu wytycznych w sprawie stosowania 
art. 20 ust. 2 dyrektywy 2006/123/WE dotyczącej usług na rynku wewnętrznym1 zawiera 
dalsze wyjaśnienia dotyczące klauzuli o niedyskryminacji usługobiorców ze względu na 
przynależność państwową lub miejsce zamieszkania, co ma pomóc władzom krajowym 
w lepszej ocenie przyczyn, na które powołują się usługodawcy. Podjęto w nim również próbę 
opisania i doprecyzowania, kiedy różnice w traktowaniu usługobiorców lub odmowa 
świadczenia usługi mogą (lub nie mogą) być uzasadnione.

Odnosząc się do konkretnej sprawy, do której nawiązuje składający petycję, Komisja 
chciałaby podkreślić, że niektóre usługi online (np. e-booki, pliki mp3 i filmy) mogą być 
utworami chronionymi prawem autorskim i prawami pokrewnymi zgodnie z dyrektywą 
w sprawie społeczeństwa informacyjnego (2001/29/WE) oraz dyrektywą dotyczącą 
programów komputerowych (2009/24/WE). Prawa autorskie oraz prawa pokrewne są 
prawami wyłącznymi, zasadniczo o zakresie krajowym. Aby móc sprzedawać e-booki lub 
pliki mp3 w danym państwie członkowskim, usługodawca musi uzyskać zezwolenia 
dotyczące praw autorskich od podmiotu lub podmiotów prawa autorskiego w tym państwie. 
Wybór państw, w których usługodawca chciałby uzyskać takie zezwolenie, jest częścią jego 
strategii biznesowej.

Ponadto należy zauważyć, że art. 20 ust. 2 dyrektywy usługowej został już wdrożony do 
porządków prawnych państw członkowskich. W ocenie Komisji Zjednoczone Królestwo 
prawidłowo wdrożyło odnośne postanowienia dyrektywy usługowej w ramach 
ustawodawstwa krajowego [art. 30 ust. 2 i art. 30 ust. 3 Rozporządzenia o świadczeniu usług 
z 2009 r.]. Dlatego też to w gestii właściwych władz w państwach członkowskich (w tym 
przypadku Zjednoczonego Królestwa), a nie w gestii Komisji, leży obecnie egzekwowanie 
tego przepisu wobec usługodawców mających siedzibę na ich terytorium.

Zadaniem właściwych władz jest przeprowadzenie analizy poszczególnych przypadków 
w celu ustalenia, czy można uznać za uzasadnione czy też nie którekolwiek z przyczyn 
podawanych jako uzasadnienie nieświadczenia usługi przez usługodawcę, w tym przypadku 
obywatelom Irlandii. Zachęca się władze państw członkowskich, aby podczas 
przeprowadzania takiej oceny uwzględniały postępy w tworzeniu rynku wewnętrznego oraz 
w dalszym znoszeniu barier.

Wniosek

W świetle przedstawionych powyżej informacji Komisja zachęca składającego petycję do 
skontaktowania się z właściwymi krajowymi punktami kontaktowymi wyznaczonymi do 

                                               
1 http://ec.europa.eu/internal_market/services/services-dir/rights_of_recipients_en.htm.
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świadczenia usługobiorcom pomocy w sprawach dotyczących art. 20 ust. 2 dyrektywy 
usługowej w Irlandii i Zjednoczonym Królestwie.

Dane kontaktowe odnośnych instytucji:

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

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


