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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0779/2012 dėl vienodų sąlygų taikymo bendrovių Microsoft, 
Sony ir Nintendo pagamintų žaidimų kompiuterių naudotojams, kurią 
pateikė Rumunijos pilietis Daniel Andrei Dedu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas nurodo, kad žaidimų kompiuterių pirkėjai Rumunijoje neturi prieigos prie 
tokių pačių internetu teikiamų paslaugų, kokios teikiamos kitose valstybėse narėse. Su kai 
kuriais žaidimų kompiuteriais neįmanoma susikurti interneto paskyros Rumunijoje ir gauti 
prieigos prie internetinių žaidimų, o su kitais Rumunijoje negalima naudotis išsaugojimo ir 
kitomis galimybėmis. Taigi peticijos pateikėjas siekia visiškos prieigos prie interneto 
paslaugų, už kurias jis sumokėjo.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. spalio 15 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. vasario 27 d.

„Paslaugų teikėjų vykdoma gavėjų diskriminacija dėl pilietybės ar gyvenamosios vietos 
konkrečiai reglamentuojama Direktyvos 2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje (Paslaugų 
direktyva)1 20 straipsnio 2 dalyje. Remiantis šia nuostata „valstybės narės užtikrina, kad 
bendrosiose paslaugos gavimo sąlygose, kurias viešai skelbia teikėjas, nebūtų diskriminacinių 
nuostatų, susijusių su gavėjo pilietybe arba gyvenamąja vieta“.

Vis dėlto remiantis ta pačia nuostata, nelaikoma, kad paslaugų teikėjai nesielgia 

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006L0123:EN:NOT.



PE506.274v01-00 2/3 CM\929948LT.doc

LT

diskriminuojamai, jeigu gavimo sąlygų skirtumus „tiesiogiai pateisina objektyvūs kriterijai“.
Kaip išaiškinta Paslaugų direktyvos 95 konstatuojamojoje dalyje, Objektyvūs skirtingo 
elgesio pagrindimai galėtų apimti, pvz., papildomas dėl techninių paslaugos teikimo aspektų 
kylančias išlaidas. Joje taip pat išaiškinta, kad „[tai] nereiškia, kad paslaugos vartotojui 
neteikimas nesant reikiamų intelektinės nuosavybės teisių tam tikroje teritorijoje būtų 
laikomas neteisėta diskriminacija“.

Komisijos tarnybų darbiniame dokumente, kuriuo siekiama pateikti rekomendacijas dėl 
Direktyvos 2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje 20 straipsnio 2 dalies taikymo,1
pateiktas papildomas paslaugos gavėjų nediskriminavimo dėl pilietybės ar gyvenamosios 
vietos sąlygos išaiškinimas, kad nacionalinėms valdžios institucijoms būtų padedama geriau 
įvertinti paslaugų teikėjų pateiktus pagrindimus. Jame taip pat bandoma apibūdinti ir 
paaiškinti, kokiais atvejais gali ar negali būti pagrįsti elgesio skirtumai arba atsisakymas teikti 
paslaugą.  

Dėl konkretaus peticijos pateikėjo atvejo, Komisija norėtų pažymėti, kad tam tikros 
tiesioginio ryšio paslaugos (pvz., vaizdo žaidimai) gali būti kūriniai, kuriems, remiantis 
Informacinės visuomenės direktyva (2001/29/EB) ir Programinės įrangos direktyva 
(2009/24/EB), taikoma autorių teisių ir gretutinių teisių apsauga. Autorių teisės ir gretutinės 
teisės yra išimtinės teisės, kurios iš esmės taikomos nacionaliniu mastu. Norėdamas parduoti 
vaizdo žaidimus atitinkamoje valstybėje narėje paslaugos teikėjas turi gauti teisių turėtojo (-ų) 
autorių teisių leidimus tai šaliai. Paslaugų teikėjo verslo strategijos dalis yra pasirinkti šalis, 
kuriose jis nori gauti tokį leidimą.

Be to, svarbu pažymėti, kad Paslaugų direktyvos 20 straipsnio 2 dalis jau įgyvendinta pagal 
visų valstybių narių teisinę sistemą. Remiantis Komisijos vertinimu, Rumunija tinkamai savo 
nacionaliniuose teisės aktuose [Skubos tvarka priimtas potvarkis Nr. 49/2009, 20 straipsnio 2 
dalis (IV skirsnis. Paslaugų gavėjų teisės, IV skyrius. Paslaugų teikimo laisvė)] įgyvendino 
atitinkamą Paslaugų direktyvą. Šiuo metu atitinkamos valstybės narės, šiuo atveju Rumunija, 
o ne Komisija, atsakingos už tai, kad jų teritorijoje įsikūrę paslaugų teikėjai įgyvendintų šią 
nuostatą.

Kompetentingų valdžios institucijų užduotis – vykdyti atskirų atvejų analizę, atsižvelgiant į 
sprendimą, ar kokia priežastis, pateikta kaip pagrindimas dėl paslaugų neteikimo, šiuo atveju 
paslaugų pateikėjo paslaugų neteikimo Rumunijos piliečiams, gali būti laikoma objektyviai 
pagrįsta, ar ne. Atlikdamos šį vertinimą valstybių narių valdžios institucijos skatinamos 
atsižvelgti į pažangą, pasiektą sukuriant vidaus rinką ir toliau naikinant kliūtis.  

Išvada

Atsižvelgiant į pirmiau pateiktus aspektus, Komisija norėtų paraginti peticijos pateikėją 
susisiekti su kompetentinga nacionalinės valdžios institucija, teikiančia pagalbą paslaugų 
teikėjams dėl klausimų, susijusių su Paslaugų direktyvos 20 straipsnio 2 dalies taikymu 
Rumunijoje.

Šios valdžios institucijos kontaktiniai duomenys:
                                               
1 http://ec.europa.eu/internal_market/services/services-dir/rights_of_recipients_en.htm.
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Europos vartotojų centras Rumunijoje (EVC tinklas)
Bd. Nicolae Balcescu nr. 32 – 34, etaj 4, app 16, Sector 1, Bucharest
RO-010055
Telefonas + 40 (21) 315 71 49
Faksas + 40 (21) 311 02 42
E. paštas office@eccromania.ro
Interneto svetainė www.eccromania.ro“


