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Θέμα: Αξιολόγηση του κανονισμού για τον γεωγραφικό αποκλεισμό

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2018/302 απαγορεύει τους αδικαιολόγητους γεωγραφικούς περιορισμούς στην 
πώληση αγαθών και υπηρεσιών εντός της ΕΕ και τέθηκε σε εφαρμογή, τον Δεκέμβριο του 2018, στο 
πλαίσιο της δέσμης μέτρων για την ψηφιακή ενιαία αγορά, που θεσπίστηκε για τη διευκόλυνση του 
διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου και την παροχή ίσων δικαιωμάτων στους καταναλωτές όσον 
αφορά την πρόσβαση στα αγαθά ή τις υπηρεσίες των εμπόρων, υπό τους ίδιους όρους, ανεξάρτητα 
από τον τόπο εγκατάστασής τους, συμβάλλοντας έτσι στην αποφυγή του κατακερματισμού της 
αγοράς. Στις 30 Νοεμβρίου 2020, η Επιτροπή δημοσίευσε την πρώτη της έκθεση αξιολόγησης που 
αναλύει τους πρώτους 18 μήνες εφαρμογής (COM(2020)766)1.

Αν και η έκθεση επισημαίνει ορισμένες αρχικές θετικές επιπτώσεις του κανονισμού, όπως η μείωση 
της απαγόρευσης της πρόσβασης σε ιστοτόπους ή της ανακατεύθυνσης των καταναλωτών σε άλλους 
ιστοτόπους, εξακολουθούν να υπάρχουν αρκετά εμπόδια, κυρίως λόγω των απαιτήσεων σχετικά με 
τον τόπο κατοικίας ή πληρωμής κατά τα στάδια της εγγραφής και της πληρωμής, καθώς και όσον 
αφορά την επιβολή του κανονισμού.

1. Στα περισσότερα κράτη μέλη παρατηρήθηκαν σημαντικές καθυστερήσεις στην εφαρμογή του 
κανονισμού για τον γεωγραφικό αποκλεισμό. Ποια συγκεκριμένα μέτρα θα λάβει η Επιτροπή για 
να διασφαλίσει ότι η επιβολή όχι μόνο θα είναι διαθέσιμη, αλλά και ότι θα είναι συνεπής και 
αποτελεσματική σε όλα τα κράτη μέλη; Πώς σχεδιάζει η Επιτροπή να ενισχύσει περαιτέρω τις 
δραστηριότητες εποπτείας και επιβολής του δικτύου συνεργασίας για την προστασία των 
καταναλωτών;

2. Αν και δεν καλύπτονται άμεσα από τον κανονισμό, οι περιορισμοί παράδοσης για τις 
διασυνοριακές αγορές εξακολουθούν να επηρεάζουν πάνω από το 50 % των προσπαθειών 
αγοράς, ματαιώνοντας τις προσδοκίες των καταναλωτών. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να 
προβεί η Επιτροπή για να διευκολύνει τη διασυνοριακή δραστηριότητα των εμπόρων και να 
ενισχύσει την ενιαία αγορά;

3. Η ρήτρα επανεξέτασης προβλέπει αξιολόγηση του πεδίου εφαρμογής του κανονισμού. Η έκθεση 
αξιολόγησης εντοπίζει μια αυξανόμενη ζήτηση για διασυνοριακή πρόσβαση σε οπτικοακουστικές 
υπηρεσίες, η διαθεσιμότητα των οποίων συχνά επηρεάζεται από γεωγραφικό αποκλεισμό. Για 
την αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού, η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι θα συμμετάσχει σε διάλογο 
με τα ενδιαφερόμενα μέρη με σκοπό την προώθηση της κυκλοφορίας ποιοτικού περιεχομένου σε 
ολόκληρη την ΕΕ. Ποιοι είναι οι συγκεκριμένοι στόχοι και οι βελτιώσεις για τις οποίες η Επιτροπή 
αναμένει ότι θα δεσμευτεί ο κλάδος; Προτίθεται η Επιτροπή να προτείνει τροποποίηση του 
παρόντος κανονισμού σε περίπτωση μη επίτευξης των στόχων;
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1 Έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και 
Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών για την πρώτη βραχυπρόθεσμη επανεξέταση του 
κανονισμού για τον γεωγραφικό αποκλεισμό.


