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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

27.2.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0779/2012, внесена от Daniel Andrei Dedu, с румънско 
гражданство, относно равнопоставеното отношение към потребителите 
на конзолите, произведени от Microsoft, Sony и Nintendo

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията посочва, че закупилите конзоли в Румъния нямат достъп до 
същите онлайн услуги като закупилите конзоли в другите държави членки. С някои 
конзоли не е възможно да се създаде онлайн профил в Румъния или да се получи 
достъп до онлайн игри, а с други от Румъния не са достъпни опции като архивиране 
или други. Вносителят на петицията съответно търси да получи пълен достъп до 
онлайн услуги, за които е платил.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 15 октомври 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 27 февруари 2013 г.

Дискриминацията на получатели на услуги от страна на доставчици на услуги, която се 
основава на националност или местожителство, е разгледана конкретно в член 20, 
параграф 2 от Директива 2006/123/EО относно услугите на вътрешния пазар 
(„Директива за услугите“)1.  Съгласно тази разпоредба „държавите членки гарантират, 
че общите условия за достъп до дадена услуга, представени пред широката 
общественост от доставчика, не съдържат дискриминационни разпоредби, свързани с 
националност или местожителството на получателя“. 

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006L0123:BG:NOT
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Съгласно същата разпоредба обаче не се счита, че доставчиците на услуги действат по 
дискриминиращ начин, ако разликите в условията на достъп „са пряко оправдани от 
обективни критерии“. Както е разяснено в съображение 95 от Директивата за услугите, 
обективни причини, които оправдават различно третиране, биха могли да включват 
например допълнителните разходи, свързани с техническите характеристики на 
предоставянето на услугата. Това съображение разяснява също така, че „от това не 
следва и че е налице дискриминация, когато на потребител се отказва доставянето на 
услуга поради липсата на необходимите права върху интелектуалната собственост в 
рамките на дадена територия“.

Работният документ на службите на Комисията с оглед установяване на насоки относно 
прилагането на член 20, параграф 2 от Директива 2006/123/ЕО относно услугите на 
вътрешния пазар1 предоставя допълнително разясняване на клаузата за 
недискриминация на получателите на услуги въз основа на националността или 
местожителството с цел да помогне на националните органи да оценяват по-добре 
причините, на които се позовават доставчиците на услуги. В него се описва и обяснява 
кога разлики в третирането или отказ да се предостави услуга са оправдани и кога те не 
са оправдани.  

По отношение на конкретния случай, повдигнат от вносителя на петицията, Комисията 
би желала да обърне внимание на факта, че определени услуги онлайн (напр. 
видеоигри) може да представляват произведения, защитени с авторско право и 
сродните му права, съгласно „Директивата за информационното общество“ 
(2001/29/EО) и „Директивата за софтуера“ (2009/24/EО). Авторското право и сродните 
му права са изключителни права, които по принцип имат национален обхват. За да се 
продават видеоигри в дадена държава членка, доставчикът на услуги трябва да получи 
разрешение за авторско право от носителя/носителите на авторско право за тази 
държава. Изборът на държавите, в които той би желал да получи такова разрешение, 
представлява част от бизнес стратегията на доставчика на услуги.

Освен това е важно да се отбележи, че член 20, параграф 2 от Директивата за услугите 
се прилага междувременно в правния ред на държавите членки. Съгласно оценката на 
Комисията Румъния е приложила правилно в националното си законодателство 
посочената разпоредба на Директивата за услугите [Извънредна правителствена 
наредба № 49/2009, член 20, параграф 2 (Раздел ІV – Права на получателите на услуги, 
Глава ІV – Свобода на предоставяне на услуги)]. Ето защо прилагането на тази 
разпоредба по отношение на доставчиците на услуги, установени на територията на 
страната, е в компетентността на съответните органи в държавите членки, в дадения 
случай Румъния, а не на Комисията. 

Задачата на компетентните органи е да извършват анализ на всеки отделен случай с цел 
да определят дали причините, посочени като оправдание за отказ от предоставяне на 
услуга, в дадения случай на гражданите на Румъния, от страна на доставчика на услуги, 
може да се считат за обективно оправдани или не. При извършването на тази оценка 
органите на държавите членки се насърчават да вземат предвид напредъка, постигнат 
по отношение на завършването на вътрешния пазар и по-нататъшното премахване на 

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

Заключение

С оглед на горепосоченото Комисията би желала да прикани вносителя на петицията да 
осъществи контакт с компетентния национален орган в Румъния, определен да 
подпомага получателите на услуги по въпроси, свързани с член 20, параграф 2 от 
Директивата за услугите.
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