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Temats: Lūgumraksts Nr. 0779/2012, ko iesniedza Rumānijas valstspiederīgais 
Daniel Andrei Dedu, par vienlīdzīgu attieksmi pret Microsoft, Sony un 
Nintendo spēļu konsoļu lietotājiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka konsoļu pircējiem Rumānijā nav piekļuves tādiem pašiem 
tiešsaistes pakalpojumiem, kādi ir pieejami citās valstīs. Ar dažām konsolēm nav iespējams 
izveidot tiešsaistē profilu vai piekļūt tiešsaistes spēlēm, savukārt citām konsolēm Rumānijā 
nav pieejamas dublēšanas un citas iespējas. Tādēļ lūgumraksta iesniedzējs vēlas panākt, lai 
tiktu nodrošināta pilnīga piekļuve tiešsaistes pakalpojumiem, par ko viņš ir samaksājis.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 15. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 27. februārī

Pakalpojumu sniedzēju diskriminējošā attieksme pret pakalpojumu saņēmējiem pēc 
valstspiederības vai dzīvesvietas tiek konkrēti risināta Direktīvas 2006/123/EK par 
pakalpojumiem iekšējā tirgū 20. panta 2. punktā („Pakalpojumu direktīvā”)1. Atbilstīgi šim 
noteikumam „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 ”. 

Tomēr atbilstoši šim pašam noteikumam pakalpojumu sniedzēju darbībā netiek saskatīta 
                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006L0123:EN:NOT.
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diskriminējoša attieksme, paredzot atšķirības piekļuves nosacījumos, ja šādas atšķirības „tieši 
attaisno objektīvi kritēriji”. Kā skaidrots Pakalpojumu direktīvas 95. apsvērumā, par atšķirīgas 
attieksmes objektīvu pamatojumu var būt, piemēram, papildu izmaksu noteikšana 
pakalpojuma sniegšanas tehnisko īpatnību dēļ. Tiek arī skaidrots, ka „no tā neizriet, ka 
pakalpojuma nesniegšana patērētājam vajadzīgo intelektuālā īpašuma tiesību trūkuma dēļ 
konkrētā teritorijā būtu nelikumīga diskriminācija”.

Ar mērķi izstrādāt norādes, kā piemērojams Direktīvas 2006/123/EK 20. panta 2. punkts par 
pakalpojumiem iekšējā tirgū, Komisijas dienestu darba dokumentā1 ir sniegts papildu 
skaidrojums klauzulai par pakalpojumu saņēmēju nelikumīgu diskriminēšanu pēc 
valstspiederības vai dzīvesvietas, lai palīdzētu valsts iestādēm labāk izvērtēt pamatojumus, uz 
kuriem atsaucas pakalpojumu sniedzēji. Tajā arī dots apraksts un skaidrojums, kādos 
gadījumos atšķirīga attieksme vai atteikšanās sniegt pakalpojumu var vai nevar būt pamatota. 

Saistībā ar konkrēto gadījumu, ko izvirzījis lūgumraksta iesniedzējs, Komisija vēlas uzsvērt, 
ka noteikti tiešsaistes pakalpojumi (piemēram, videospēles) var būt ar autortiesībām un 
blakustiesībām aizsargāti darbi, kam piemērojama „Informācijas sabiedrības direktīva” 
(2001/29/EK) un „Programmatūras direktīva” (2009/24/EK). Autortiesības un blakustiesības 
ir ekskluzīvas tiesības, kuru darbības joma principā ir nacionāla. Lai pārdotu videospēles kādā 
noteiktā dalībvalstī, pakalpojuma sniedzējam no tiesību turētāja(-iem) jāiegūst autortiesību 
atļauja šai valstij. Izvēlēties valstis, kurās tas vēlētos iegūt šādu atļauju, ir daļa no 
pakalpojuma sniedzēja uzņēmējdarbības stratēģijas.

Turklāt svarīgi ir norādīt, ka Pakalpojumu direktīvas 20. panta 2. punkts tagad ir ietverts 
dalībvalstu tiesiskajā sistēmā. Atbilstoši Komisijas vērtējumam Rumānija savos valsts tiesību 
aktos (Valdības ārkārtas rīkojuma Nr. 49/2009 20. panta 2. punkts (IV sadaļa — Pakalpojumu 
saņēmēju tiesības, IV nodaļa — Pakalpojumu sniegšanas brīvība)) ir pareizi īstenojusi 
attiecīgo pakalpojumu direktīvas noteikumu. Tāpēc tagad nevis Komisija, bet attiecīgās 
dalībvalsts, šajā gadījumā — Rumānijas, iestādes ir tās, kurām šis noteikums jānosaka kā 
pienākums pakalpojumu sniedzējiem, kas darbojas tās teritorijā. 

Kompetento iestāžu uzdevums ir veikt konkrētu analīzi ar mērķi noteikt, vai iemesli, ko 
pakalpojumu sniedzējs min kā pamatojumu pakalpojuma nesniegšanai Rumānijas iedzīvotāju 
gadījumā, ir vai nav uzskatāmi par objektīvi pamatotiem. Veicot šo izvērtējumu, dalībvalstu 
iestādes tiek mudinātas ņemt vērā gūtos panākumus iekšējā tirgus izveidē un šķēršļu 
turpmākajā likvidēšanā. 

Nobeigums

Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija vēlas aicināt lūgumraksta iesniedzēju saistīties ar valsts 
kompetento iestādi, kurai uzdots sniegt palīdzību pakalpojumu saņēmējiem jautājumos, kas 
saistīti ar Pakalpojumu direktīvas 20. panta 2. punktu Rumānijā.

Iestādes kontaktinformācija ir šāda:

Eiropas Patērētāju centrs Rumānijā (ECC-Net)
                                               
1 http://ec.europa.eu/internal_market/services/services-dir/rights_of_recipients_en.htm.
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