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Temats: Lūgumraksts Nr. 0571/2010, ko iesniedza Polijas valstspiederīgais P. K., 
par vienlīdzīgām piekļuves iespējām digitāliem materiāliem ES

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par to, ka daži tiešsaistes uzņēmumi nepiedāvā savus 
audiovizuālos projektus Polijā un ka tehnisku ierobežojumu dēļ, kas saistīti ar kredītkaršu 
izmantošanu, Polijas valstspiederīgie nevar internetā iegādāties tās preces, kas pieejamas citās 
dalībvalstīs. Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka šī situācija diskriminē Polijas patērētājus 
attiecībā uz tirdzniecību tiešsaistē, un tādēļ lūdz Eiropas Parlamentu nodrošināt, lai tiktu 
veikti nepieciešamie pasākumi un patērētājiem iekšējā tirgū tiktu ieviestas vienlīdzīgas 
tiesības.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 1. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 11. februārī

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas, ka tiešsaistes piekļuve dažiem satura pakalpojumiem Polijā 
ir bloķēta. Šie pakalpojumi patērētājiem netiek sniegti, izmantojot platformas vai aprīkojumu, 
kas pieejams to tirgū. Lūgumraksta iesniedzējs atsaucas uz ierobežojumiem, kas saistīti ar 
kredītkaršu izmantošanu gadījumos, kad patērētājs vēlas piekļūt minētajiem pakalpojumiem 
no citas dalībvalsts. Līgumraksta iesniedzējs aicina labot šo situāciju, pieņemot regulatīvus 
pasākumus, kas novērstu šo šķietami diskriminējošo attieksmi. Lūgumraksta iesniedzējam ir 
zināma virkne gadījumu, kad tikusi bloķēta pārrobežu piekļuve tiešsaistes satura 
pakalpojumiem Eiropā.
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Lai gan tādu licenču, kuras ir spēkā visā EEZ teritorijā, piešķiršana attiecībā uz mūzikas 
izdevēju ierakstu digitālās pavairošanas tiesībām un attiecībā uz skaņu ierakstiem kļūst 
aizvien izplatītāka, muzikālo darbu autoru publiskā izpildījuma tiesību jomā vēl aizvien 
dominē valstu autortiesību licencēšanas kārtība. Daži pakalpojumu sniedzēji (piemēram, 
Apple iTunes) uztur nacionālos interneta veikalus, kuri nav pieejami no citām valstīm, jo 
autortiesību licencēšana notiek tikai valsts līmenī. Savukārt audiovizuālo darbu licencēšana un 
izplatīšana valstu tirgu valodas un kultūras specifikas dēļ tradicionāli notiek noteiktās 
teritorijās.

Pasākumi šo jautājumu risināšanai tika ierosināti „Eiropas Digitālajā programmā”1. Komisija 
jo īpaši cenšas uzlabot vadību, pārredzamību un Eiropas mēroga licencēšanu tiesību 
pārvaldībai (tiešsaistē), izvirzot priekšlikumu pieņemt Pamatdirektīvu par kolektīvo tiesību 
pārvaldību.

Komisija jautājumus par audiovizuālo darbu pārrobežu izplatīšanu tiešsaistē izskatīs arī Zaļajā 
grāmatā, kas tiks izdota 2011. gadā.

Turklāt Komisija līdz 2012. gadam sagatavos ziņojumu par nepieciešamību pēc papildu 
pasākumiem, kas ES pilsoņiem, tiešsaistes satura pakalpojumu sniedzējiem un autortiesību 
īpašniekiem ļautu pilnībā izmantot visu digitālā iekšējā tirgus potenciālu, tostarp arī par 
pasākumiem pārrobežu un Eiropas mēroga licencēšanas veicināšanai.

Turklāt jautājumi par nevienlīdzīgu attieksmi no pakalpojumu sniedzēju puses, kas saistīta ar 
pakalpojumu saņēmēja valstspiederību vai dzīvesvietu, tiek īpaši risināti 
Direktīvas 123/2006/EK par pakalpojumiem iekšējā tirgū („Pakalpojumu direktīva”) 20. panta 
2. punktā: „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.” Atteikumi 
noformēt pirkumu ir atļauti tikai gadījumā, ja tirgotāji uzskatāmi parāda, ka viņu attieksmes 
atšķirības „tieši attaisno objektīvi kritēriji”. Dalībvalstīm šī direktīva bija jāīsteno vēlākais 
līdz 2009. gada 28. decembrim. Komisija uzskata, ka Pakalpojumu direktīvas 20. panta 
2. punkta īstenošana vienlaikus ar to atlikušo šķēršļu novēršanu, kuri vēl aizvien kavē Eiropas 
līmeņa digitālā lejupielādes tirgus attīstību, radīs apstākļus aizvien lielāka skaita interneta 
mūzikas veikalu atvēršanai patērētājiem no visas Eiropas.

ES tiesību akti vienlaikus aizsargā patērētājus no negodīgas komercprakses, kuras mērķis ir 
produktu reklāmā iekļaut nepareizu informāciju vai arī noklusēt būtisku informāciju, kas 
patērētājiem ir vajadzīga, lai varētu pieņemt uz informāciju balstītu lēmumu2. Saskaņā ar šīs 
direktīvas noteikumiem produktu reklāmā patērētājiem ir jāsniedz skaidra informācija par 
iespējām piekļūt būtiskiem pakalpojumiem. Lūgumraksta iesniedzēja minētajā gadījumā Xbox 
live pakalpojumu Polijā nevajadzētu reklamēt ar Xbox konsoles palīdzību, ja Polijā 
                                               
1 COM(2010) 245 galīgā redakcija: Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, 
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai „Eiropas Digitālā 
programma”.
2 2005. gada 11. maija Direktīva 2005/29/EK, kas attiecas uz uzņēmēju negodīgu 
komercpraksi iekšējā tirgū. Sk. jo īpaö i 6. un 7. pantu.
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dzīvojošām personām piekļuve šim pakalpojumam ir liegta.

Lūgumraksta iesniedzējs tomēr varētu vērsties ar savu sūdzību patērētāju aizsardzības 
organizācijā1.

Secinājumi

Komisija ir paziņojusi, ka tā izmeklēs dažādus jautājumus, kas tieši saistīti ar lūgumraksta 
iesniedzēja aprakstīto situāciju, proti, jautājumus par audiovizuālo darbu pārrobežu 
izplatīšanu tiešsaistē, un ka līdz 2012. gadam sagatavos ziņojumu par nepieciešamību pēc 
papildu pasākumiem, kas ES pilsoņiem, tiešsaistes satura pakalpojumu sniedzējiem un 
autortiesību īpašniekiem ļautu pilnībā izmantot visu digitālā iekšējā tirgus potenciālu, tostarp 
arī par pasākumiem pārrobežu un Eiropas mēroga licencēšanas veicināšanai.

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


