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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas mano, kad ES neveikia vidaus rinka. Šį teiginį jis pagrindžia pavyzdžiais 
iš Portugalijos, kurioje jis gyvena ir nori internetu užsisakyti prekių iš Vokietijos. Kai kurie 
interneto prekybininkai netvarko užsakymų iš tam tikrų valstybių narių arba automatiškai 
nukreipia į nacionalinį platintoją, veikiantį toje pačioje šalyje, iš kurios pateiktas užsakymas.
Kiti siūlo siuntimą tik į tam tikras valstybes nares. Peticijos pateikėjas mano, kad taip 
diskriminuojami pirkėjai iš mažų, paprastai Pietų ir Rytų Europos, šalių, gali būti, kad dėl 
teisinio tikrumo trūkumo tam tikrose valstybėse narėse. Dabartinė padėtis iškraipo 
konkurenciją dėl to, kad kai kurios nacionalinės rinkos nėra visiškai atviros, todėl pirkėjai 
negali naudotis vidaus rinka ir permoka už tam tikrus produktus. Peticijos pateikėjas ragina 
tobulinti ES teisės aktus ir pateikia atitinkamus pasiūlymus.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. gruodžio 20 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 praktika, kuria vykdoma diskriminacija dėl gavėjo pilietybės ar 
gyvenamosios vietos, reglamentuojama Direktyvos 2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje 
(Paslaugų direktyvos) 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.“
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Tačiau prieinamumo sąlygų skirtumai leidžiami, „kai tuos skirtumus tiesiogiai pateisina 
objektyvūs kriterijai“, kurie, kaip nurodyta Paslaugų direktyvos 95 konstatuojamoje dalyje, 
galėtų apimti skirtingas rinkos sąlygas ar papildomas išlaidas, kilusias dėl atstumo, susijusio 
su paslaugos teikimu.

Paslaugų direktyvos 20 straipsnio 2 dalis įgyvendinta pagal visų valstybių narių teisinę 
sistemą. Todėl kompetentingos nacionalinės valdžios institucijos turi atlikti kiekvieno atvejo 
analizę, kad galėtų nustatyti nacionalinių teisės aktų, kuriais perkeliamas Paslaugų direktyvos 
20 straipsnio 2 dalyje nurodytas nediskriminavimo principas, pažeidimą.
Siekiant padėti šioms nacionalinės valdžios institucijoms įvertinti, ar elgesio skirtumai arba 
atsisakymai teikti paslaugą gali ar negali būti pagrįsti, 2012 m. Europos Komisija sukūrė 
dokumentą, kuriame pateiktos gairės dėl 20 straipsnio 2 dalies taikymo1. Be įgyvendinimo 
veiksmų plano, vartotojai taip pat gali prašyti Europos vartotojų centrų (EVC) pagalbos, ypač 
tarpvalstybinėse situacijose. Peticijos pateikėjas, gyvenantis Portugalijoje ir susiduriantis su 
problemoms dėl Vokietijos mažmenininko, turėtų susisiekti arba su Vokietijos, arba su 
Portugalijos EVC2.
Europos Komisija ragina įmones teikti savo paslaugas visoje ES ir kuo labiau pasinaudoti 
vidaus rinka. Šiuo atžvilgiu Komisija savo komunikate dėl darnios sistemos, kuria siekiama 
padidinti pasitikėjimą bendrąja skaitmenine elektroninės prekybos ir internetu teikiamų 
paslaugų rinka“3 nurodė išsamų veiksmų, kuriais toliau bus padedama tiesioginio ryšio 
tarpvalstybinei prekybai, sąrašą. Šie veiksmai, pvz., apima patikimų tarpvalstybinių 
pardavimų apmokėjimo ir pristatymo paslaugų kūrimą ir alternatyvaus ginčų sprendimo (angl. 
ADR) tvarkos kūrimą, įskaitant tvarką, taikomą ginčų elektroniniam sprendimui (angl. ODR).
Vis dėlto remiantis galiojančiais Europos teisės aktais, nėra besąlyginės teisės pirkti ar 
įpareigojimo parduoti. Vis dėlto Europos Komisija pažymi peticijos pateikėjo siūlymus keisti 
taikomą teisinę sistemą.

Išvada

Paslaugų direktyvos 20 straipsnio 2 dalyje nurodytas nediskriminavimo principas, kurį 
įgyvendina kompetentingos nacionalinės valdžios institucijos. Vartotojai taip pat gali sulaukti 
pagalbos iš Europos vartotojų centrų. Europos Komisija sieks dar labiau pagerinti 
tarpvalstybinės tiesioginio ryšio prekybos aplinką.“

                                               
1 http://ec.europa.eu/internal_market/services/docs/services-dir/implementation/report/SWP_article20.2_en.pdf.
2 Daugiau informacijos galima rasti adresu http://ec.europa.eu/consumers/ecc/index_en.htm.
3 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0942:FIN:EN:PDF.


