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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0110/2013, του Paul Haran, ιρλανδικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
ελευθερία πραγματοποίησης αγορών στην ΕΕ

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων θεωρεί ότι έχει δικαίωμα να πραγματοποιεί ελεύθερα αγορές σε άλλη χώρα της 
ΕΕ. Όπως αναφέρει, λόγω θεμάτων που άπτονται των δικαιωμάτων του, δεν του επιτρέπεται 
να αγοράσει τη συσκευή ηλεκτρονικής ανάγνωσης Kindle, εάν δεν διαμένει στο Ηνωμένο 
Βασίλειο. Θεωρεί ότι η εν λόγω απαγόρευση συνιστά εμπόδιο στην ελεύθερη κυκλοφορία 
των αγαθών και των υπηρεσιών στην αγορά του ηλεκτρονικού εμπορίου. 

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 5 Νοεμβρίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Φεβρουαρίου 2014

Οι διακρίσεις από παρόχους υπηρεσιών σε αποδέκτες αυτών με βάση την εθνικότητα ή την 
χώρα διανομής αντιμετωπίζονται ειδικότερα από το άρθρον 20 παράγραφος 2 της οδηγίας 
2006/123/EΚ σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά ("Οδηγία Υπηρεσίες")1. 
Σύμφωνα με την εν λόγω διάταξη, "τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι γενικές προϋποθέσεις 
πρόσβασης σε μια υπηρεσία, που διατίθενται στο κοινό από τον πάροχο της υπηρεσίας, δεν 
εισάγουν διακρίσεις λόγω ιθαγένειας ή τόπου κατοικίας του αποδέκτη". 

Όμως, σύμφωνα με την ίδια διάταξη, οι πάροχοι υπηρεσιών δεν θεωρούνται ότι δρουν κατά 

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006L0123:EN:NOT
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τρόπο ο οποίος επιφέρει διακρίσεις, εάν διαφοροποιήσεις στις συνθήκες πρόσβασης 
"δικαιολογούνται άμεσα με αντικειμενικά κριτήρια". Όπως διευκρινίζεται στην αιτιολογική 
σκέψη 95 της οδηγίας περί υπηρεσιών, αντικειμενικές αιτιολογήσεις για διαφορετική 
μεταχείριση θα μπορούσαν να συμπεριλαμβάνουν, π.χ., πρόσθετο κόστος λόγω τεχνικών 
χαρακτηριστικών της παρεχόμενης υπηρεσίας. Η αιτιολογική σκέψη επίσης διευκρινίζει ότι 
"[δεν ] σημαίνει ότι η μη παροχή υπηρεσίας σε καταναλωτή λόγω ανυπαρξίας των 
απαιτούμενων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σε συγκεκριμένο έδαφος θα συνιστούσε 
παράνομη διάκριση". 

Το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής περί χάραξης των κατευθυντήριων 
γραμμών για την εφαρμογή του άρθρου 20 παράγραφος 2 της οδηγίας 2006/123/EΚ σχετικά 
με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά1 παρέχει περαιτέρω διευκρινήσεις όσον αφορά την
ρήτρα για απαγόρευση των διακρίσεων λόγω ιθαγένειας ή τόπου κατοικίας προς αρωγήν των 
εθνικών αρχών προκειμένου να αξιολογούν καλύτερα τις αιτιολογήσεις των παρόχων 
υπηρεσιών. Προσπαθεί επίσης να περιγράψει και να διασαφηνίσει πότε είναι (ή όχι) 
δικαιολογημένες, όταν υφίστανται διαφοροποιήσεις στην μεταχείριση ή άρνηση παροχής 
υπηρεσίας.  

Σε σχέση με την ειδική περίπτωση που θίγεται από τον αναφέροντα, η Επιτροπή θα 
επιθυμούσε να επισημάνει ότι ορισμένες επιγραμμικές υπηρεσίες (π.χ. - e-books, mp3s και 
ταινίες) μπορούν να αποτελούν έργα τα οποία προστατεύονται από δικαιώματα δημιουργού ή 
συγγενικά αυτών δικαιώματα σύμφωνα με την "οδηγία κοινωνία της 
πληροφορίας"(2001/29/EΚ) και την "οδηγία λογισμικού" (2009/24/EΚ). Δικαιώματα 
ιδιωτικής ιδιοκτησίας και συναφή δικαιώματα αποτελούν αποκλειστικά δικαιώματα τα οποία 
είναι, καταρχήν, ως προς το πεδίο εφαρμογής εθνικά. Προκειμένου να πωληθούν e-books ή 
mp3s σε ένα δεδομένο κράτος μέλος, ο πάροχος υπηρεσιών θα πρέπει να λάβει άδεια όσον 
αφορά τα εν λόγω δικαιώματα από τον κάτοχο των δικαιωμάτων, για τη συγκεκριμένη χώρα. 
Αποτελεί μέρος της επιχειρηματικής στρατηγικής του παρόχου υπηρεσιών να επιλέξει τις 
χώρες στην οποία αυτός/αυτή θα επιθυμούσε να λάβει παρόμοια άδεια.

Επιπλέον, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το άρθρο 20 παράγραφος 2 της οδηγίας περί 
υπηρεσιών έχει πλέον μεταφερθεί στις έννομες τάξεις των κρατών μελών. Σύμφωνα με την 
αξιολόγηση της Επιτροπής, το Ηνωμένο Βασίλειο μετέφερε με σωστό τρόπο την 
αναφερθείσα διάταξη της οδηγίας υπηρεσιών στην εθνική του νομοθεσία [άρθρο 30 
παράγραφος 2 και 30 παράγραφος 3 του Provision of Services Regulations 2009]. 
Εναπόκειται, ως εκ τούτου, στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών (στη συγκεκριμένη 
περίπτωση το Ηνωμένο Βασίλειο) και όχι στην Επιτροπή, να θέσουν σε εφαρμογή τη διάταξη 
αυτή στους παρόχους υπηρεσιών που έχουν εγκατασταθεί στην επικράτειά τους.  

Το καθήκον των αρμόδιων αρχών είναι να προβούν σε μια ανά περίπτωση ανάλυση 
προκειμένου να καθορίσουν εάν κάποιος από τους λόγους που αναφέρονται ως αιτιολόγηση 
για τη μη παροχή της υπηρεσίας στην περίπτωση αυτή σε ιρλανδούς πολίτες από τον πάροχο 
υπηρεσιών, μπορεί να θεωρηθεί ως αντικειμενικά αιτιολογημένος. Όταν διεξάγουν την 
αξιολόγηση αυτή, οι αρχές των κρατών μελών ενθαρρύνονται να λαμβάνουν υπόψη την 
πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς και την περαιτέρω 
άρση των εμποδίων.  

                                               
1 http://ec.europa.eu/internal_market/services/services-dir/rights_of_recipients_en.htm
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Συμπέρασμα

Ενόψει των στοιχείων που παρουσιάζονται ανωτέρω, η Επιτροπή θα επιθυμούσε να 
προσκαλέσει τον αναφέροντα να έρθει σε επαφή με τα αρμόδια εθνικά σημεία επαφής που 
έχουν καθοριστεί προκειμένου να παράσχουν βοήθεια στους αποδέκτες υπηρεσιών για 
θέματα που σχετίζονται με το άρθρο 20 παράγραφος 2 της οδηγίας υπηρεσιών στην Ιρλανδία 
και το Ηνωμένο Βασίλειο. 

Τα στοιχεία επαφής με τα εν λόγω όργανα παραθέτονται κατωτέρω:

European Consumer Centre Ireland (ECC-Net)
MACRO Building
1 Green Street
Δουβλίνο 7
Τηλ.: +353 (0)1- 8797620
Φαξ: +353 (0)1 – 8734328
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@eccireland.ie

European Consumer Centre for Services
Trading Standards Institute (TSI)
Name: Jane Negus (Executive)
Τηλ.: +49 (0)845 608 9595
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: janen@tsi.org.uk


