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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0779/2012 του Daniel Andrei Dedu, (ρουμανικής ιθαγένειας), 
σχετικά με την ίση μεταχείριση των χρηστών κονσολών που έχουν 
κατασκευαστεί από τις εταιρείες Microsoft, Sony και Nintendo

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι όσοι αγοράζουν κονσόλες στη Ρουμανία δεν έχουν πρόσβαση 
στις ίδιες διαδικτυακές υπηρεσίες που διατίθενται σε άλλα κράτη μέλη. Με ορισμένες 
κονσόλες δεν είναι δυνατή η δημιουργία διαδικτυακού λογαριασμού στη Ρουμανία ή η 
πρόσβαση σε διαδικτυακά παιχνίδια, ενώ με ορισμένες άλλες δεν είναι δυνατή η πρόσβαση 
από τη Ρουμανία σε ορισμένες επιλογές, όπως αυτή των αντιγράφων ασφαλείας. Ως εκ 
τούτου, ο αναφέρων επιθυμεί να αποκτήσει πλήρη πρόσβαση στις διαδικτυακές υπηρεσίες για 
τις οποίες πληρώνει.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 15 Οκτωβρίου 2012. Η Επιτροπή εκλήθη να παράσχει 
πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού.

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Φεβρουαρίου 2013

Οι διακρίσεις εκ μέρους των παρόχων υπηρεσιών σε βάρος των αποδεκτών λόγω ιθαγένειας ή 
κατοικίας εξετάζονται ειδικά στο άρθρο 20, παράγραφος 2 της οδηγίας 2006/123/ΕΚ σχετικά 
με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά ("οδηγία για τις υπηρεσίες")1. Σύμφωνα με τη
διάταξη αυτή, "τα κράτη μέλη "εξασφαλίζουν ότι οι γενικές προϋποθέσεις πρόσβασης σε μία 
                                               
1 HYPERLINK "http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31985L0374:el:HTML" http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31985L0374:EN:NOT
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υπηρεσία, που διατίθενται στο κοινό από τον πάροχο της υπηρεσίας, δεν εισάγουν διακρίσεις 
λόγω ιθαγένειας ή τόπου κατοικίας του αποδέκτη".

Ωστόσο, σύμφωνα με την ίδια διάταξη, οι πάροχοι υπηρεσιών δεν θεωρείται ότι ενεργούν με 
τρόπο που εμπεριέχει διακρίσεις στην περίπτωση που οι διαφορετικές προϋποθέσεις 
πρόσβασης "δικαιολογούνται άμεσα με αντικειμενικά κριτήρια". Όπως διευκρινίζεται στην 
αιτιολογική σκέψη 95 της οδηγίας για τις υπηρεσίες, οι αντικειμενικές αιτιολογήσεις για 
διαφορετική μεταχείριση θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν, επί παραδείγματι, πρόσθετο 
κόστος που προκύπτει λόγω των τεχνικών χαρακτηριστικών της παρεχόμενης υπηρεσίας. 
Διευκρινίζεται επίσης ότι "[δεν] σημαίνει ότι η μη παροχή υπηρεσίας σε καταναλωτή λόγω 
ανυπαρξίας των απαιτουμένων 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/ΕΚ σχετικά 
με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά1 παρέχει περαιτέρω διευκρινίσεις της ρήτρας 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 επεξηγήσει πότε πρέπει ή δεν πρέπει να 
δικαιολογείται διαφορετική μεταχείριση ή άρνηση παροχής υπηρεσίας.

Αναφορικά με τη συγκεκριμένη υπόθεση που εγείρει ο αναφέρων, η Επιτροπή θα επιθυμούσε
να επισημάνει ότι ορισμένες διαδικτυακές υπηρεσίες (π.χ. βιντεοπαιχνίδια) μπορεί να είναι
έργα που προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα συναφή 
δικαιώματα σύμφωνα με την «οδηγία Κοινωνία της Πληροφορίας» (2001/29/ΕΚ) και την 
οδηγία "Λογισμικό" (2009/24/ΕΚ). Η πνευματική ιδιοκτησία και τα συναφή δικαιώματα 
αποτελούν αποκλειστικά  δικαιώματα με εθνική κατ' αρχήν εμβέλεια. Προκειμένου να 
πωλήσει τα βιντεοπαιχνίδια σε ένα συγκεκριμένο κράτος μέλος, ο πάροχος υπηρεσιών πρέπει 
να λαμβάνει άδεια πνευματικών δικαιωμάτων από τον κάτοχο/ους για την εν λόγω χώρα. 
Είναι μέρος της επιχειρηματικής στρατηγικής του φορέα παροχής υπηρεσιών για να επιλέξει
τις χώρες στις οποίες επιθυμεί να λάβει μια τέτοια άδεια.

Επιπλέον, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το άρθρο 20 (2) της οδηγίας για τις υπηρεσίες
έχει πλέον ενταχθεί στις νομοθεσίες των κρατών μελών. Σύμφωνα με την εκτίμηση της 
Επιτροπής, η Ρουμανία εφάρμοσε ορθά το που διάταξη της οδηγίας για τις υπηρεσίες στην 
εθνική της νομοθεσία [έκτακτο κυβερνητικό διάταγμα 49/2009, Άρθρο 20 (2) (Τμήμα IV -
Δικαιώματα των δικαιούχων των υπηρεσιών, Κεφάλαιο IV - Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών)]. 
Εναπόκειται επομένως στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, εν προκειμένω η Ρουμανία, 
και όχι η Επιτροπή, η εφαρμογή της διάταξης αυτής στους παρόχους υπηρεσιών που είναι 
εγκατεστημένοι στο έδαφός τους. 

Το καθήκον των αρμόδιων αρχών έγκειται στην πραγματοποίηση μιας κατά περίπτωση 
ανάλυσης, με σκοπό να καθοριστεί εάν οποιοδήποτε από τους λόγους που αναφέρονται ως 
αιτιολόγηση για τη μη παροχή της υπηρεσίας, στη συγκεκριμένη περίπτωση στους ρουμάνους 
πολίτες από το φορέα παροχής υπηρεσιών, μπορεί να θεωρηθεί αντικειμενικά 
δικαιολογημένος ή όχι. Κατά την εν λόγω αξιολόγηση, οι αρχές των κρατών μελών

                                               
1 http://ec.europa.eu/internal_market/services/services-dir/rights_of_recipients_en.htm
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ενθαρρύνονται να λαμβάνουν υπόψη την πρόοδο που σημειώθηκε στην ολοκλήρωση της 
εσωτερικής αγοράς και την περαιτέρω εξάλειψη των εμποδίων.

Συμπέρασμα

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, η Επιτροπή θα επιθυμούσε να καλέσει τον αναφέροντα να 
επικοινωνήσει με την αρμόδια εθνική αρχή, καθήκον της οποίας είναι η παροχή βοήθειας
στους αποδέκτες των υπηρεσιών για θέματα που αφορούν το άρθρο 20 (2) της οδηγίας για τις 
υπηρεσίες στη Ρουμανία

Τα ακριβή στοιχεία της αρχής αυτής είναι:

European Consumer Centre Romania (ECC-Net)
Bd. Nicolae Balcescu nr. 32 – 34, etaj 4, app 16, Τομέας 1, Bucharest
RO-010055
Τηλέφωνο: + 40 (21) 315 71 49
Φαξ + 40 (21) 311 02 42
Ηλ. ταχ.: office@eccromania.ro
Web-site: www.eccromania.ro


