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1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων παραπονείται ότι ορισμένες επιγραμμικές επιχειρήσεις δεν προσφέρουν τα 
οπτικοακουστικά προϊόντα τους στην Πολωνία και ότι οι πολωνοί πολίτες δεν μπορούν να 
αγοράσουν στο διαδίκτυο προϊόντα τα οποία είναι διαθέσιμα σε άλλα κράτη μέλη, λόγω 
τεχνικών περιορισμών που σχετίζονται με τη χρήση πιστωτικών καρτών. Ο αναφέρων τονίζει 
ότι η κατάσταση αυτή συνιστά διάκριση εις βάρος των πολωνών καταναλωτών σε σχέση με 
το επιγραμμικό εμπόριο και, ως εκ τούτου, ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να 
εξασφαλίσει τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για τη θέσπιση ίσων δικαιωμάτων για τους 
καταναλωτές στην εσωτερική αγορά.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή την 1η Οκτωβρίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 11 Φεβρουαρίου 2011.

Ο αναφέρων καταγγέλλει ότι η επιγραμμική πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες περιεχομένου 
δεν είναι δυνατή στην Πολωνία. Οι υπηρεσίες αυτές δεν παρέχονται στους καταναλωτές μέσα 
από πλατφόρμες ή εξοπλισμό που να είναι διαθέσιμος στην αγορά τους. Ο αναφέρων 
παραπέμπει σε περιορισμούς που σχετίζονται με τη χρήση πιστωτικών καρτών, όταν κάποιος 
καταναλωτής επιθυμεί να έχει πρόσβαση στις εν λόγω υπηρεσίες από άλλο κράτος μέλος. Ο 
αναφέρων ζητεί τη διόρθωση της κατάστασης αυτής μέσω της έγκρισης ρυθμιστικών μέτρων 
που θα αποτρέπουν την εν λόγω εικαζόμενη διακριτική μεταχείριση. Ο αναφέρων γνωρίζει 
ορισμένα παραδείγματα έλλειψης διασυνοριακής πρόσβασης σε υπηρεσίες επιγραμμικού 
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περιεχομένου στην Ευρώπη.
Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Αν και η χορήγηση αδειών σε ολόκληρο τον ΕΟΧ καθίσταται συχνότερη για το δικαίωμα των 
μουσικών εκδοτών στην ψηφιακή αναπαραγωγή και τις ηχογραφήσεις, στον τομέα των 
δικαιωμάτων των δημιουργών για δημόσιες εμφανίσεις εξακολουθεί να κυριαρχεί η εθνική 
χορήγηση αδειών δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Ορισμένοι πάροχοι υπηρεσιών (π.χ. 
η υπηρεσία iTunes της Apple) διατηρούν επιγραμμικά καταστήματα σε εθνικό επίπεδο και 
εμποδίζουν την πρόσβαση από άλλες χώρες εξαιτίας, μεταξύ άλλων, της ανάγκης για 
χορήγηση αδειών δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σε εθνική βάση. Η χορήγηση άδειας 
και η διανομή των οπτικοακουστικών έργων από την πλευρά της εκτελείται κατά παράδοση 
σε εδαφική βάση εξαιτίας των γλωσσικών και πολιτιστικών ιδιαιτεροτήτων των εθνικών 
αγορών. 

Δράσεις για την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων ανακοινώθηκαν στο «Ψηφιακό 
θεματολόγιο για την Ευρώπη»1. Ειδικότερα, η Επιτροπή στοχεύει στην ενίσχυση της 
διακυβέρνησης, της διαφάνειας και της πανευρωπαϊκής αδειοδότησης για (επιγραμμική) 
διαχείριση δικαιωμάτων, με υποβολή οδηγίας πλαίσιο σχετικά με τη συλλογική διαχείριση 
των δικαιωμάτων.

Η Επιτροπή θα εξετάσει επίσης τα ζητήματα που σχετίζονται με τη διασυνοριακή 
επιγραμμική διανομή οπτικοακουστικών έργων σε μια Πράσινη Βίβλο που θα εκδοθεί το 
2011. 

Επίσης, η Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση, έως το 2012, σχετικά με την ανάγκη λήψης 
πρόσθετων μέτρων που θα επιτρέψουν στους πολίτες της ΕΕ, τους παρόχους υπηρεσιών 
επιγραμμικού περιεχομένου και τους κατόχους δικαιωμάτων να επωφεληθούν από το πλήρες 
δυναμικό της ψηφιακής εσωτερικής αγοράς, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για την 
προώθηση των διασυνοριακών και πανευρωπαϊκών αδειών. 

Επιπλέον, η διαφορετική μεταχείριση από τους παρόχους υπηρεσιών ανάλογα με την 
ιθαγένεια ή τον τόπο κατοικίας των καταναλωτών εξετάζεται συγκεκριμένα στο άρθρο 20, 
παράγραφος 2 της οδηγίας 123/2006/ΕΚ σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά 
(«οδηγία για τις υπηρεσίες»), ως εξής: «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». 
Άρνηση πώλησης επιτρέπεται μόνο εάν οι επιχειρηματίες καταδείξουν ότι οι διαφορές στη 
μεταχείριση που ακολουθούν «δικαιολογούνται άμεσα με αντικειμενικά κριτήρια». Τα κράτη 
μέλη όφειλαν να έχουν εφαρμόσει την οδηγία το αργότερο έως τις 28 Δεκεμβρίου 2009. Η 
Επιτροπή θεωρεί ότι η εφαρμογή του άρθρου 20, παράγραφος 2, της οδηγίας για τις 
υπηρεσίες, από κοινού με την άρση των εναπομεινάντων φραγμών που εξακολουθούν να 
παρεμποδίζουν την ανάπτυξη μιας πανευρωπαϊκής αγοράς ψηφιακής καταφόρτωσης, θα 
οδηγήσει στο προοδευτικό άνοιγμα διαδικτυακών μουσικών καταστημάτων και άλλων 
επιγραμμικών υπηρεσιών για τους καταναλωτές από ολόκληρη την Ευρώπη. 
                                               
1 COM(2010) 245 τελικό: Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών: Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη



CM\857256EL.doc 3/3 PE458.696v01-00

EL

Εν τω μεταξύ, το δίκαιο της ΕΕ προστατεύει τους καταναλωτές από αθέμιτες εμπορικές 
πρακτικές που στοχεύουν στη διαφήμιση προϊόντων, συμπεριλαμβάνοντας ψευδείς 
πληροφορίες ή παραλείποντας ουσιώδεις πληροφορίες που χρειάζονται οι καταναλωτές 
προκειμένου να λάβουν μια συνειδητή απόφαση συναλλαγής1. Βάσει της οδηγίας αυτής, η 
διαφήμιση συγκεκριμένων προϊόντων θα πρέπει να παρέχει στους καταναλωτές σαφή 
πληροφόρηση σχετικά με τις δυνατότητες πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες. Στο παράδειγμα 
που παρέχει ο αναφέρων, η υπηρεσία Xbox live δεν θα πρέπει να διαφημίζεται μαζί με την 
κονσόλα Xbox στην Πολωνία, εάν η πρόσβαση δεν επιτρέπεται σε άτομα που κατοικούν στην 
Πολωνία.  

Ο αναφέρων μπορεί, ωστόσο, να επικοινωνήσει με την οργάνωση προστασίας των 
καταναλωτών2 για να υποβάλει την καταγγελία του.

Συμπεράσματα

Η Επιτροπή έχει ανακοινώσει ότι θα εξετάσει διάφορα ζητήματα τα οποία συνδέονται άμεσα 
με την κατάσταση που περιγράφεται από τον αναφέροντα, ιδίως τα ζητήματα που σχετίζονται 
με τη διασυνοριακή επιγραμμική διανομή οπτικοακουστικών έργων, και θα υποβάλει έκθεση, 
έως το 2012, σχετικά με την ανάγκη λήψης πρόσθετων μέτρων που θα επιτρέψουν στους 
πολίτες της ΕΕ, τους παρόχους υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου και τους κατόχους 
δικαιωμάτων να επωφεληθούν από το πλήρες δυναμικό της ψηφιακής εσωτερικής αγοράς, 
συμπεριλαμβανομένων μέτρων για την προώθηση των διασυνοριακών και των 
πανευρωπαϊκών αδειών.

                                               
1 Οδηγία 2005/29/ΕΚ της 11ης Μαΐου 2005 για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των 
επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά. Βλ. ιδίως άρθρα 6 και 7. 
2 http://ec.europa.eu/consumers/empowerment/docs/PL_web_country_profile.pdf


