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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0571/2010 dėl lygių prieigos prie skaitmeninės medžiagos 
galimybių ES, kurią pateikė Lenkijos pilietis P. K.

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas skundžiasi, kad kai kurios internetinės įmonės nesiūlo savo garso ir vaizdo 
produktų Lenkijoje ir kad dėl techninių apribojimų, susijusių su kreditinių kortelių naudojimu, 
Lenkijos piliečiai negali internetu nusipirkti prekių, kurias galima įsigyti kitose valstybėse 
narėse. Peticijos pateikėjas pabrėžia, kad taip Lenkijos vartotojai diskriminuojami prekybos 
internetu atžvilgiu, todėl ragina Europos Parlamentą užtikrinti, kad būtų imtasi reikiamų 
priemonių, kuriomis vidaus rinkos vartotojams būtų suteiktos vienodos teisės.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. spalio 1 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 vasario 11 d.

„Peticijos pateikėjas skundžiasi, kad Lenkijoje nesuteikiama interneto prieiga prie kai kurių 
turinio paslaugų. Šios paslaugos vartotojams neteikiamos naudojantis rinkoje esančiomis 
programomis arba įranga. Peticijos pateikėjas nurodo su kreditinių kortelių naudojimu 
susijusius apribojimus, kai vartotojas nori pasinaudoti atitinkamomis kitoje valstybėje narėje 
teikiamomis paslaugomis. Peticijos pateikėjas reikalauja ištaisyti susidariusią padėtį ir 
patvirtinti reguliavimo priemones, kuriomis būtų užkirstas kelias šiam tariamai 
diskriminaciniam elgesiui. Peticijos pateikėjui žinomas ne vienas pavyzdys, kai Europoje 
nebuvo suteikta tarpvalstybinė prieiga prie interneto turinio paslaugų.
Komisijos pastabos
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Nors Europos ekonominės erdvės mastu vis dažniau suteikiamos licencijos muzikos leidėjų 
teisei į skaitmeninį kūrinių atkūrimą ir garso įrašams, autorių teisių į viešą kūrinių atlikimą 
srityje licencijos autorių teisėms vis dar daugiausia suteikiamos nacionaliniu mastu. Kai kurie 
paslaugų teikėjai (pvz., „Apple“ teikiama „iTunes“ paslauga) savo šalyse turi internetines 
parduotuves ir kitų šalių vartotojams neleidžia naudotis paslaugomis, be kita ko, todėl, kad 
licencijos autorių teisėms turi būti išduodamos nacionaliniu lygmeniu. Savo ruožtu licencijos 
garso ir vaizdo kūriniams tradiciškai išduodamos, o dėl nacionalinių rinkų kalbinių ir 
kultūrinių ypatumų kūriniai platinami tik tam tikrose teritorijose. 

„Europos skaitmeninėje darbotvarkėje“ buvo skelbiama apie veiksmus šiems klausimams 
spręsti1. Komisija ypač siekia pagerinti (interneto) teisių valdymo priežiūrą, padidinti 
skaidrumą ir patobulinti licencijavimą visoje Europoje, pasiūlydama kolektyvinio teisių 
valdymo pagrindų direktyvą.

Be to, klausimus, susijusius su tarpvalstybiniu garso ir vaizdo kūrinių platinimu internetu, 
Komisija išnagrinės žaliojoje knygoje, kuri bus išleista 2011 m. 

Iki 2012 m. Komisija taip pat praneš apie poreikį imtis papildomų priemonių, leidžiančių ES 
piliečiams, interneto turinio paslaugų teikėjams ir teisių turėtojams pasinaudoti visomis 
skaitmeninės vidaus rinkos galimybėmis, taip pat priemonių, skatinančių tarpvalstybinių ir 
visoje Europoje galiojančių licencijų išdavimą. 

Be to, paslaugų teikėjų taikomi požiūrio skirtumai pagal vartotojų pilietybę ar gyvenamąją 
vietą atskirai aptariami Direktyvos 123/2006/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje (Paslaugų 
direktyva) 20 straipsnio 2 dalyje, pagal kurią „valstybės narės užtikrina, kad bendrosiose 
paslaugos gavimo sąlygose, kurias viešai skelbia teikėjas, nebūtų diskriminacinių nuostatų, 
susijusių su gavėjo pilietybe arba gyvenamąja vieta“. Atsisakyti parduoti bus leidžiama tik 
tada, jeigu pardavėjai įrodys, kad jų numatytus požiūrio skirtumus „tiesiogiai pateisina 
objektyvūs kriterijai“. Valstybės narės turėjo įgyvendinti šią direktyvą vėliausiai iki 2009 m. 
gruodžio 28 d. Komisija mano, kad įgyvendinus Paslaugų direktyvos 20 straipsnio 2 dalies 
nuostatas ir kartu pašalinus likusias kliūtis, vis dar trukdančias plėtoti Europos skaitmeninių 
duomenų siuntos rinką, visoje Europoje klientams laipsniškai atsivers internetinės muzikos 
parduotuvės ir internetu bus teikiamos kitos paslaugos. 

ES teisė saugo vartotojus nuo nesąžiningos komercinės veiklos, kuria siekiama reklamuoti 
produktus pateikiant klaidingą informaciją arba praleidžiant esminę informaciją, kuri 
vartotojams reikalinga, kad ja remdamiesi jie galėtų priimti su sandoriu susijusį sprendimą.2

Pagal šią direktyvą reklamuojant tam tikrus produktus vartotojams turėtų būti pateikiama aiški 
informacija apie prieigos prie pagrindinių paslaugų galimybes. Peticijos pateikėjo pateiktame 
pavyzdyje „Xbox live“ paslauga neturėtų būti reklamuojama Lenkijoje kartu su „Xbox“ 
valdymo pultu, jeigu Lenkijoje gyvenantiems asmenims ši paslauga neteikiama.  

                                               
1 COM (2010) 245 galutinis: Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui. Europos skaitmeninė darbotvarkė.
2 2005 m. gegužės 11 d. Direktyva 2005/29/EB dėl vartotojo atžvilgiu nesąžiningos verslo įmonių 
prekybos veiklos vidaus rinkoje. žr. pirmiausia 6 ir 7 straipsnius.
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Tačiau šį skundą peticijos pateikėjas gali pateikti vartotojų teisių apsaugos organizacijai1 .

Išvados

Komisija paskelbė, kad ji išnagrinės įvairius su peticijos pateikėjo aprašyta padėtimi tiesiogiai 
susijusius klausimus, būtent klausimus, susijusius su tarpvalstybiniu garso ir vaizdo kūrinių 
platinimu internetu, ir iki 2012 m. praneš apie poreikį imtis papildomų priemonių, leidžiančių 
ES piliečiams, interneto turinio paslaugų teikėjams ir teisių turėtojams pasinaudoti visomis 
skaitmeninės vidaus rinkos galimybėmis, taip pat priemonių, skatinančių tarpvalstybinių ir 
visoje Europoje galiojančių licencijų išdavimą.“

                                               
1 http://ec.europa.eu/consumers/empowerment/docs/PL_web_country_profile.pdf.


