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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0779/2012, którą złożył Daniel Andrei Dedu (Rumunia), w sprawie
równego traktowania użytkowników konsol firm Microsoft, Sony i 
Nintendo

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wskazuje na to, że osoby nabywające konsole w Rumunii nie mają 
dostępu do tych samych usług online, do których mają dostęp użytkownicy w innych 
państwach członkowskich. W przypadku niektórych konsol nie ma możliwości stworzenia 
w Rumunii konta internetowego ani uzyskania dostępu do gier online, a w przypadku innych 
na terytorium Rumunii nie można skorzystać z usług wsparcia ani uzyskać dostępu do 
dodatkowych opcji. Składający petycję domaga się w związku z tym zapewnienia pełnego 
dostępu do usług online, za które zapłacił.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 15 października 2012 r. Zwrócono się do 
Komisji o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 27 lutego 2013 r.

Dyskryminację użytkowników przez usługodawców ze względu na przynależność państwową 
lub miejsce zamieszkania reguluje art. 20 ust. 2 dyrektywy 2006/123/WE dotyczącej usług na 
rynku wewnętrznym (tzw. dyrektywy usługowej)1. Zgodnie z postanowieniami tego artykułu, 
„państwa członkowskie zapewniają, że ogólne warunki dostępu do usługi, udostępnione przez 
usługodawcę ogółowi ludności, nie zawierają dyskryminacyjnych postanowień dotyczących 
przynależności państwowej lub miejsca zamieszkania usługobiorcy”. 
                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011DC0060:PL:NOT
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Niemniej jednak, zgodnie z tymi samymi postanowieniami, działalności usługodawców nie 
postrzega się jako działalności dyskryminacyjnej, jeśli różnice w warunkach dostępu „są 
bezpośrednio uzasadnione obiektywnymi kryteriami”. Jak wyjaśniono w motywie 95 
dyrektywy usługowej, do obiektywnych przyczyn odmiennego traktowania można by na 
przykład zaliczyć dodatkowe koszty ponoszone ze względu na charakterystykę techniczną 
świadczenia usługi. Wyjaśniono również, że „odmowa świadczenia usługi na rzecz 
konsumenta wynikająca z nieposiadania wymaganych praw własności intelektualnej na 
danym terytorium stanowiłaby przypadek bezprawnej dyskryminacji”.

Dokument roboczy służb Komisji służący opracowaniu wytycznych w sprawie stosowania 
art. 20 ust. 2 dyrektywy 2006/123/WE dotyczącej usług na rynku wewnętrznym1 zawiera 
dalsze wyjaśnienia dotyczące klauzuli o niedyskryminacji usługobiorców ze względu na 
przynależność państwową lub miejsce zamieszkania, tak aby pomóc władzom krajowym w 
lepszej ocenie przyczyn, na które powołują się usługodawcy. Podjęto w nim również próbę 
opisania i wyjaśnienia, kiedy różnice w traktowaniu usługobiorców lub odmowa świadczenia 
usługi mogą lub nie mogą być uzasadnione.  

W przypadku konkretnej sprawy, do której odnosi się składający petycję, Komisja chciałaby 
podkreślić, że niektóre usługi online (np. gry wideo) mogą być utworami chronionymi 
prawem autorskim i prawami pokrewnymi zgodnie z dyrektywą w sprawie społeczeństwa 
informacyjnego (2001/29/WE) oraz dyrektywą dotyczącą programów komputerowych 
(2009/24/WE). Prawa autorskie oraz prawa pokrewne są prawami wyłącznymi, zasadniczo o 
zakresie krajowym. Aby móc sprzedawać gry wideo w danym państwie członkowskim, 
usługodawca musi uzyskać zezwolenia dotyczące praw autorskich od podmiotu lub 
podmiotów prawa autorskiego w tym państwie. Wybór państw, w których usługodawca 
chciałby uzyskać takie zezwolenie, jest częścią jego strategii biznesowej.

Ponadto należy zauważyć, że art. 20 ust. 2 dyrektywy usługowej został już wdrożony do 
porządków prawnych państw członkowskich. Zgodnie z oceną Komisji Rumunia prawidłowo 
wdrożyła wspomniane postanowienie dyrektywy usługowej do swojego ustawodawstwa 
krajowego [art. 20 ust. 2 nadzwyczajnego rozporządzenia rządu nr 49/2009 (część IV – Prawa 
beneficjentów usług, rozdział IV – Swoboda świadczenia usług)]. Dlatego też to w gestii 
właściwych władz w państwach członkowskich, a w tym przypadku Rumunii, a nie w gestii 
Komisji leży obecnie egzekwowanie tego przepisu od usługodawców mających siedzibę na 
ich terytorium. 

Zadaniem właściwych władz jest przeprowadzenie analizy poszczególnych przypadków w 
celu ustalenia, czy można uznać za uzasadnione czy też nie którekolwiek z przyczyn 
podawanych jako uzasadnienie nieświadczenia usługi przez usługodawcę, w tym przypadku 
obywatelom Rumunii. Zachęca się władze państw członkowskich, aby podczas 
przeprowadzania takiej oceny uwzględniały postępy w tworzeniu rynku wewnętrznego oraz w 
dalszym znoszeniu barier.  

Wniosek

W świetle przedstawionych powyżej informacji Komisja zwraca się do składającego petycję z 
                                               
1 http://ec.europa.eu/internal_market/services/services-dir/rights_of_recipients_en.htm.
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prośbą o skontaktowanie się z właściwym organem krajowym wyznaczonym do świadczenia 
usługobiorcom pomocy w sprawach dotyczących art. 20 ust. 2 dyrektywy usługowej w 
Rumunii.

Oto dane kontaktowe tego organu:

Europejskie Centrum Konsumenckie w Rumunii (Sieć Europejskich Centrów 
Konsumenckich)
Bd. Nicolae Balcescu nr. 32 – 34, etaj 4, app 16, Sector 1, Bukareszt
RO-010055
Telefon: + 40 (21) 315 71 49
Telefaks: + 40 (21) 311 02 42
Adres poczty elektronicznej: office@eccromania.ro
Strona internetowa: www.eccromania.ro


