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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția 0110/2013 adresată de Paul Haran, de cetățenie irlandeză, privind libertatea 
de cumpărare în Uniunea Europeană

1. Rezumatul petiției

Petiționarul se așteaptă să poată achiziționa în mod liber produse aflate la vânzare în altă țară 
membră a UE. El susține că, din cauza unor „aspecte legate de drepturi”, nu poate achiziționa 
un aparat Kindle din Regatul Unit decât dacă locuiește acolo. Petiționarul consideră că acest 
fapt împiedică libera circulație a bunurilor și serviciilor în cadrul comerțului electronic. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 5 noiembrie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 28 februarie 2014

Discriminarea utilizatorilor pe bază de naționalitate sau loc de reședință de către prestatorii de 
servicii face în mod specific obiectul articolului 20 alineatul (2) din Directiva 2006/123/CE 
privind serviciile în cadrul pieței interne („Directiva privind serviciile”)1. Conform acestei 
dispoziții, „statele membre se asigură că condițiile generale de acces la un serviciu care sunt 
puse la dispoziția publicului de către prestator nu conțin condiții discriminatorii referitoare la 
cetățenie ori naționalitate sau locul de reședință ori sediul beneficiarului”. 

Cu toate acestea, conform aceleiași dispoziții, nu se consideră că prestatorii de servicii 

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006L0123:RO:NOT
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acționează în mod discriminatoriu în cazul în care condițiile de acces diferite „sunt justificate 
în mod direct prin criterii obiective”. Considerentul 95 din Directiva privind serviciile 
clarifică faptul că printre motivele obiective care justifică tratamentul diferit se pot număra, de 
exemplu, costurile suplimentare care rezultă din caracteristicile tehnice ale prestării 
serviciului. Potrivit considerentului în cauză, „aceasta nu implică nici faptul că neprestarea 
unui serviciu către un consumator din cauza lipsei drepturilor de proprietate intelectuală 
solicitate pe un anumit teritoriu ar constitui discriminare ilegală”.

Documentul de lucru al serviciilor comisiei vizând stabilirea de orientări pentru aplicarea 
articolului 20 alineatul (2) din Directiva 2006/123/CE privind serviciile în cadrul pieței 
interne1 oferă clarificări suplimentare privind clauza de nediscriminare a beneficiarilor de 
servicii pe motiv de naționalitate sau de reședință pentru a ajuta autoritățile naționale să 
evalueze mai bine justificările oferite de prestatorii de servicii. Documentul de lucru încearcă 
să descrie și să explice situațiile în care tratamentul diferit sau refuzul de a furniza un serviciu 
este sau nu este justificat.

În ceea ce privește cazul descris de petiționar, Comisia ar dori să sublinieze că anumite 
servicii online (de exemplu cărțile electronice, fișierele mp3 și filmele) pot fi protejate de 
drepturi de autor și drepturi conexe în temeiul „Directivei privind societatea informațională” 
(2001/29/CE) și al „Directivei privind protecția juridică a programelor pentru calculator” 
(2009/24/CE). Drepturile de autor și drepturile conexe sunt drepturi exclusive care sunt, în 
principiu, naționale. Pentru a vinde cărți electronice și fișiere mp3 într-un anumit stat 
membru, prestatorul de servicii trebuie să obțină autorizația de a utiliza drepturile de autor de 
la deținătorul drepturilor de autor pentru statul respectiv. Prestatorul de servicii alege, în 
cadrul strategiei sale de afaceri, în ce state ar dori să obțină o astfel de autorizație.

În plus, este important să se aibă în vedere faptul că articolul 20 alineatul (2) din Directiva 
privind serviciile face acum parte din ordinea juridică a statelor membre. În conformitate cu 
evaluarea Comisiei, Regatul Unit a pus în aplicare în mod corect în legislația națională 
dispoziția menționată în Directiva privind serviciile (Regulamentele 30 (2) și 30 (3) din 
Regulamentele privind furnizarea de servicii din 2009). Este, prin urmare, responsabilitatea 
autorităților relevante din statele membre (în acest caz RU), și nu a Comisiei, să impună 
respectarea acestei dispoziții prestatorilor de servicii care își desfășoară activitatea pe 
teritoriul lor. 

Autoritățile competente au sarcina de a efectua o analiză de la caz la caz pentru a stabili dacă 
motivele invocate de către prestatorul de servicii pentru a justifica de ce nu oferă anumite 
servicii, în acest caz cetățenilor irlandezi, pot fi considerate justificate în mod obiectiv sau nu. 
La efectuarea acestei analize, autoritățile statelor membre sunt încurajate să țină seama de 
progresele înregistrate în ceea ce privește realizarea pieței interne și eliminarea obstacolelor în 
calea sa.  

Concluzii

Având în vedere elementele prezentate mai sus, Comisia îl invită pe petiționar să se adreseze 
punctelor de contact naționale competente, desemnate să ofere asistență beneficiarilor de 

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



CM\1022368RO.doc 3/3 PE529.946v01-00

RO

servicii pentru probleme legate de articolul 20 articolul (2) din Directiva privind serviciile în 
Irlanda și UK.

Datele de contact ale acestor instituții sunt:

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

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


