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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 0110/2013, ktorú predkladá Paul Haran, írsky štátny občan, o slobode 
nakupovania v EÚ

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície očakáva, že si bude môcť voľne zakúpiť tovar, ktorý sa predáva v inej 
krajine EÚ. Ako uvádza, z dôvodu „otázok autorských práv“ si nemôže kúpiť čítačku kníh 
Kindle zo Spojeného kráľovstva, ak tam nemá pobyt. Domnieva sa, že táto skutočnosť bráni 
slobode pohybu tovaru a služieb v rámci internetového obchodu.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 5. novembra 2013. Parlament požiadal Komisiu 
o poskytnutie informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie doručená 28. februára 2014

„Diskrimináciou príjemcov na základe štátnej príslušnosti alebo miesta pobytu zo strany 
poskytovateľov služieb sa osobitne zaoberá článok 20 ods. 2 smernice 2006/123/ES 
o službách na vnútornom trhu (ďalej len „smernica o službách“)1. Podľa tohto ustanovenia 
„členské štáty zabezpečia, aby všeobecné podmienky prístupu k službe, ktoré sú sprístupnené 
širokej verejnosti zo strany poskytovateľov, neobsahovali žiadne diskriminačné ustanovenia 
týkajúce sa štátnej príslušnosti alebo miesta bydliska príjemcu“. 

Na základe rovnakého ustanovenia sa však konanie poskytovateľov služieb nepovažuje 
za diskriminačné, ak sú rozdiely v podmienkach prístupu „priamo opodstatnené objektívnymi 
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006L0123:EN:NOT.
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kritériami“. Ako sa objasňuje v odôvodnení 95 smernice o službách, objektívne dôvody 
rozdielneho zaobchádzania môžu zahŕňať napríklad dodatočné náklady vzniknuté 
technickými vlastnosťami poskytovania služby. V odôvodnení sa takisto objasňuje, že 
„[z toho nevyplýva] ani skutočnosť, že by neposkytnutie služby spotrebiteľovi z dôvodu 
nedostatku požadovaných práv duševného vlastníctva na konkrétnom území predstavovalo 
nezákonnú diskrimináciu“.

Pracovný dokument útvarov Komisie s názvom S cieľom vytvoriť usmernenia k uplatňovaniu 
článku 20 ods. 2 smernice 2006/123/ES o službách na vnútornom trhu („smernica 
o službách“)1 obsahuje ďalšie objasnenie týkajúce sa doložky o nediskriminácii príjemcov 
služieb na základe štátnej príslušnosti alebo miesta pobytu s cieľom pomôcť národným 
orgánom lepšie posudzovať odôvodnenia predložené poskytovateľmi služieb. Cieľom tohto 
dokumentu je takisto opísať a objasniť prípady, keď rozdiely v zaobchádzaní alebo odmietnutí 
poskytnúť službu možno (alebo nemožno) odôvodniť.

V súvislosti s konkrétnym prípadom, na ktorý poukázal predkladateľ petície, by Komisia 
chcela poukázať na to, že určité online služby (napr. e-knihy, nahrávky vo formáte .mp3 
a filmy) môžu predstavovať diela chránené autorskými právami a súvisiacimi právami podľa 
smernice o informačnej spoločnosti (2001/29/ES) a smernice o počítačových programoch 
(2009/24/ES). Autorské práva a súvisiace práva sú výlučné práva, ktorých rozsah pôsobnosti 
sa v zásade viaže na konkrétnu krajinu. Ak chce poskytovateľ služieb predávať e-knihy alebo 
nahrávky vo formáte .mp3 v určitom členskom štáte, musí od držiteľa alebo držiteľov práv 
získať povolenie súvisiace s autorskými právami pre danú krajinu. Súčasťou obchodnej 
stratégie poskytovateľa služieb je vybrať krajiny, pre ktoré chce získať takéto povolenie.

Okrem toho je dôležité poznamenať, že článok 20 ods. 2 smernice o službách sa v súčasnosti 
vykonáva v rámci právnych poriadkov členských štátov. Podľa hodnotenia Komisie Spojené 
kráľovstvo správne transponovalo uvedené ustanovenie smernice o službách 
do vnútroštátnych právnych predpisov [článok 30 ods. 2 a 3 nariadenia o poskytovaní služieb 
z roku 2009]. Preto je v súčasnosti na príslušných orgánoch v členských štátoch (v tomto 
prípade v Spojenom kráľovstve), a nie na Komisii, aby presadzovali dodržiavanie tohto 
ustanovenia poskytovateľmi služieb usadenými na ich území.

Úlohou príslušných orgánov je vykonať analýzu jednotlivých prípadov s cieľom určiť, či 
niektorý z dôvodov uvedený v odôvodnení neposkytnutia služby poskytovateľom služby 
(v tomto prípade írskemu štátnemu občanovi) možno považovať za objektívny dôvod. Orgány 
členských štátov sú pri uskutočňovaní takéhoto hodnotenia podporované v tom, aby 
zohľadňovali pokrok dosiahnutý pri dobudovávaní vnútorného trhu a ďalšom odstraňovaní 
prekážok.

Záver

Komisia s ohľadom na uvedené informácie vyzýva predkladateľa petície, aby sa skontaktoval 
s príslušným národným kontaktným miestom alebo príslušnými národnými kontaktnými 
miestami určenými v Írsku a v Spojenom kráľovstve na poskytovanie pomoci príjemcom 
služieb, pokiaľ ide o otázky súvisiace s článkom 20 ods. 2 smernice o službách.

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

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


