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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0779/2012 af Daniel Andrei Dedu, rumænsk statsborger, om 
ligebehandling af brugere af konsoller, der er fremstillet af Microsoft, 
Sony og Nintendo

1. Sammendrag

Andrageren angiver, at købere af konsoller i Rumænien ikke har adgang til de samme 
onlinetjenester som købere i andre medlemsstater. Med nogle konsoller er det ikke muligt at 
oprette en onlinekonto i Rumænien eller få adgang til onlinespil, og med andre er der ingen 
adgang til backup eller andre faciliteter fra Rumænien. Andrageren kræver derfor fuld adgang 
til de onlinetjenester, han har betalt for.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 15. oktober 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27. februar 2013

Spørgsmålet om tjenesteyderes forskelsbehandling af tjenestemodtagere på grund af disses 
nationalitet eller opholdssted er specifikt omhandlet i artikel 20, stk. 2, i direktiv 2006/123/EF 
om tjenesteydelser i det indre marked (tjenesteydelsesdirektivet)1. I henhold til denne 
bestemmelse skal medlemsstaterne påse, "at de generelle betingelser for adgangen til en 
tjenesteydelse, som tjenesteyderen stiller til rådighed for offentligheden, ikke indeholder 
diskriminerende betingelser begrundet i tjenestemodtagerens nationalitet eller opholdssted". 

Det fremgår dog også af den samme bestemmelse, at det ikke betragtes som 

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006L0123:DA:NOT
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forskelsbehandling, at tjenesteyderne anvender forskellige adgangsbetingelser, såfremt disse 
er "direkte begrundet i objektive kriterier". Det præciseres i betragtning 95 i 
tjenesteydelsesdirektivet, at en objektiv begrundelse for at behandle modtagere forskelligt 
f.eks. kan være meromkostninger, der påløber på grund af tjenesteydelsens tekniske 
karakteristika. Det påpeges endvidere, at ikkediskriminationsprincippet ikke betyder, at "der 
er tale om ulovlig forskelsbehandling, hvis en forbruger ikke modtager en tjenesteydelse, 
fordi de nødvendige intellektuelle ejendomsrettigheder mangler i et givet område".

Kommissionens tjenestegrene har i et arbejdsdokument om retningslinjer for anvendelsen af 
artikel 20, stk. 2, i direktiv 2006/123/EF om tjenesteydelser i det indre marked foretaget en 
yderligere præcisering af forbuddet mod forskelsbehandling af tjenestemodtagere på grund af 
nationalitet eller opholdssted for at gøre det lettere for de nationale myndigheder at vurdere de 
argumenter, der fremføres af tjenesteydere. Dokumentet indeholder også en beskrivelse og 
forklaring af, hvornår forskellig behandling eller nægtelse af en tjenesteydelse kan være 
begrundet eller ubegrundet.  

For så vidt angår det konkrete spørgsmål, der rejses af andrageren, må Kommissionen gøre 
opmærksom på, at visse onlinetjenester (såsom videospil) kan være værker, der er beskyttet af 
ophavsret eller beslægtede rettigheder i henhold til direktiv 2001/29/EF 
(informationssamfundsdirektivet) og direktiv 2009/24/EF (softwaredirektivet). Ophavsret og 
beslægtede rettigheder er eksklusive rettigheder, som principielt er af national karakter. For at 
kunne sælge videospil i en given medlemsstat skal tjenesteyderen have tilladelse fra det 
pågældende lands rettighedshaver(e). Det indgår i en tjenesteyders forretningsstrategi at vælge 
de lande, hvor den pågældende ønsker at opnå en sådan tilladelse.

Det skal endvidere bemærkes, at artikel 20, stk. 2, i tjenesteydelsesdirektivet nu er indarbejdet 
i medlemsstaternes nationale retsordener. Det er Kommissionens vurdering, at Rumænien har 
foretaget en korrekt indarbejdelse af den pågældendes bestemmelse i sin nationale lovgivning 
[regeringens hasteanordning nr. 49/2009, artikel 20, stk. 2 (sektion IV – tjenestemodtageres 
rettigheder, kapitel IV – fri udveksling af tjenesteydelser)]. Det er derfor nu op til de relevante 
myndigheder i medlemsstaterne, i dette tilfælde Rumænien, og ikke Kommissionen at 
håndhæve denne bestemmelse over for tjenesteydere, der er etableret på deres område. 

Det er de kompetente myndigheders opgave at foretage en analyse af konkrete sager med 
henblik på at afgøre, om nogen af de argumenter, en tjenesteyder fremfører for ikke at yde en 
tjeneste, i dette tilfælde til rumænske statsborgere, kan siges at være objektivt begrundede 
eller ej. Medlemsstaternes myndigheder bør i forbindelse med denne vurdering tage hensyn til 
fremskridtene i gennemførelsen af det indre marked og den yderligere eliminering af 
barrierer.  

Konklusion

På baggrund af ovenstående opfordrer Kommissionen andrageren til at henvende sig til den 
kompetente nationale myndighed, der er udpeget til at yde bistand til tjenestemodtagere i 
sager vedrørende tjenesteydelsesdirektivets artikel 20, stk. 2, i Rumænien.

Den pågældendes myndigheds kontaktoplysninger er følgende:
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European Consumer Centre Romania (ECC-Net)
Bd. Nicolae Balcescu nr. 32 – 34, etaj 4, app 16, Sector 1, Bucharest
RO-010055
Telefon: + 40 (21) 315 71 49
Fax: + 40 (21) 311 02 42
E-mail: office@eccromania.ro
Websted: www.eccromania.ro


