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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα:  Αναφορά αριθ. 0038/2019, του/της L.B., ρουμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
διακρίσεις από την eBay εις βάρος αγοραστών από τη Ρουμανία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων/Η αναφέρουσα καταγγέλλει την eBay για διακρίσεις εις βάρος αγοραστών από 
τη Ρουμανία. Σκόπευε να αγοράσει από την προαναφερθείσα πλατφόρμα ορισμένα είδη από 
την Ιαπωνία; η πώληση των οποίων δεν περιορίζεται στην ΕΕ και η μεταφορά των οποίων 
(ψηφιακοί δίσκοι) δεν θέτει κανέναν κίνδυνο. Επισημαίνει ότι ο πωλητής δεν αντιμετωπίζει 
δυσκολίες όσον αφορά τις πωλήσεις στη Ρουμανία, ωστόσο η eBay μπλοκάρει την προσφορά 
του επειδή οι παραδόσεις στη Ρουμανία περιορίζονται. Αναφέρει ότι ο πωλητής πωλεί το ίδιο 
προϊόν σε πολλά άλλα κράτη μέλη απρόσκοπτα. Καταγγέλλει το γεγονός ότι η eBay 
μπλοκάρει τις προσφορές από τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και τη Λετονία.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 5 Απριλίου 2019. Η Επιτροπή εκλήθη να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 216 παράγραφος 6 του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 9 Ιουλίου 2019

 Παρατηρήσεις της Επιτροπής 

Προκειμένου να διευκολυνθεί η διασυνοριακή πρόσβαση σε προσφορές εντός της 
εσωτερικής αγοράς, ο κανονισμός για τον γεωγραφικό αποκλεισμό1, ο οποίος εφαρμόζεται 

1 Κανονισμός (ΕΕ) 2018/302 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Φεβρουαρίου 2018, 
για την αντιμετώπιση του αδικαιολόγητου γεωγραφικού αποκλεισμού και άλλων μορφών διακριτικής 
μεταχείρισης με βάση την ιθαγένεια, τον τόπο διαμονής ή τον τόπο εγκατάστασης των πελατών εντός της 
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από την 3η Δεκεμβρίου 2018, αντιμετωπίζει το πρόβλημα του γεωγραφικού αποκλεισμού και 
της αδικαιολόγητης διακριτικής μεταχείρισης των πελατών για λόγους που σχετίζονται με την 
ιθαγένεια, τον τόπο διαμονής ή τον τόπο εγκατάστασης.

Ο κανονισμός εφαρμόζεται σε όλους τους εμπορευόμενους, συμπεριλαμβανομένων των 
διαδικτυακών αγορών, οι οποίοι δραστηριοποιούνται εντός της Ένωσης, δηλαδή σε κάθε 
πρόσωπο που ενεργεί για σκοπούς που σχετίζονται με την εμπορική, επιχειρηματική ή 
επαγγελματική του δραστηριότητα. Ο κανονισμός εφαρμόζεται τόσο στις συναλλαγές μεταξύ 
επιχειρήσεων και καταναλωτών όσο και στις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων, υπό την 
προϋπόθεση ότι στην τελευταία περίπτωση η αγορά γίνεται μόνο για τελική χρήση (π.χ. όχι 
για μεταπώληση, επεξεργασία, μεταποίηση, κ.λπ.).

Ειδικότερα, το άρθρο 3 του κανονισμού απαγορεύει καταρχάς στους εμπορευόμενους να 
αποκλείουν την πρόσβαση στους δικτυακούς τόπους τους, ή σε μέρος αυτών, και να 
ανακατευθύνουν τους πελάτες σε άλλες εκδόσεις του δικτυακού τόπου, ή μέρους αυτού, 
χωρίς τη συγκατάθεσή τους (άρθρο 3). Επιπλέον, το άρθρο 4 του ίδιου κανονισμού ορίζει την 
υποχρέωση να αντιμετωπίζονται οι πελάτες από την ΕΕ (συμπεριλαμβανομένων των 
καταναλωτών και άλλων τελικών χρηστών) με τον ίδιο τρόπο, όταν βρίσκονται στην ίδια 
κατάσταση, ανεξάρτητα από την ιθαγένεια, τον τόπο διαμονής ή τον τόπο εγκατάστασής τους 
(«να πραγματοποιούν αγορές σαν ντόπιοι»). 

Στο πλαίσιο αυτό, ενώ δεν επιβάλλει στους εμπορευόμενους την υποχρέωση παράδοσης σε 
ολόκληρη την Ένωση, ο κανονισμός απαγορεύει πρακτικές που αποκλείουν την πρόσβαση σε 
αγαθά ή υπηρεσίες βάσει της ιθαγένειας, της διαμονής ή της εγκατάστασης του πελάτη, όταν 
ο πελάτης είναι πρόθυμος να αποδεχθεί τους όρους που έχει ορίσει ο εμπορευόμενος, όπως 
παράδοση σε μια περιοχή που εξυπηρετείται από τον εμπορευόμενο ή παράδοση στις 
εγκαταστάσεις του εμπορευόμενου, όπου προβλέπεται κάτι τέτοιο. Η απαγόρευση αυτή 
μπορεί δυνητικά να καλύπτει και την πρακτική περιορισμού της δυνατότητας των πελατών σε 
ορισμένα κράτη μέλη να υποβάλλουν προσφορές για ορισμένα είδη προς πώληση σε μια 
διαδικτυακή αγορά, όταν τα αγαθά παραδίδονται σε κράτος μέλος στο οποίο ο 
εμπορευόμενος προσφέρει παράδοση ή συλλέγονται σε τοποθεσία που έχει συμφωνηθεί 
μεταξύ του εμπορευόμενου και του πελάτη σε κράτος μέλος στο οποίο ο εμπορευόμενος 
προσφέρει μια τέτοια επιλογή.

Η επιβολή του κανονισμού αυτού αποτελεί αρμοδιότητα των κρατών μελών. Σε περίπτωση 
που ο αναφέρων/η αναφέρουσα θεωρεί ότι ο εν λόγω εμπορευόμενος έχει παραβεί τις 
υποχρεώσεις του σύμφωνα με τον κανονισμό σχετικά με τον γεωγραφικό αποκλεισμό, ο 
αναφέρων/η αναφέρουσα έχει το δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία στον αρμόδιο φορέα 
επιβολής του νόμου στο κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένη η εταιρεία ή στο οποίο 
παρέχεται η υπηρεσία. Όσον αφορά την τιμωρία διασυνοριακών ή εκτενών παραβάσεων που 
αφορούν το συλλογικό συμφέρον των καταναλωτών, ο σχετικός κανονισμός εμπίπτει στο 
πεδίο εφαρμογής του κανονισμού σχετικά με τη συνεργασία για την προστασία των 
καταναλωτών2.

εσωτερικής αγοράς και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και (ΕΕ) 2017/2394 και της 
οδηγίας 2009/22/ΕΚ (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ ), ΕΕ L 60I, της 2.3.2018, σ. 1–15.
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Επιπλέον, τα κράτη μέλη ορίζουν επίσης φορείς που παρέχουν πρακτική βοήθεια σε 
καταναλωτές σε περίπτωση διαφοράς με εμπορευόμενο η οποία προκύπτει από την εφαρμογή 
του κανονισμού για τον γεωγραφικό αποκλεισμό, συμπεριλαμβανομένης της παροχής 
πληροφοριών για τους εφαρμοστέους κανόνες και τα διαθέσιμα μέσα έννομης προστασίας σε 
περίπτωση διαφοράς, και της εξασφάλισης αμοιβαίας συνδρομής με άλλους εντεταλμένους 
φορείς σε άλλα κράτη μέλη.

Πληροφορίες σχετικά με τα ισχύοντα εθνικά μέτρα και τους φορείς επιβολής της νομοθεσίας 
και τους φορείς που παρέχουν βοήθεια στους καταναλωτές, οι οποίοι ορίζονται από κάθε 
κράτος μέλος (με την επιφύλαξη επικαιροποιήσεων που πραγματοποιούνται αμέσως μόλις τα 
κράτη μέλη κοινοποιούν τα μέτρα που λαμβάνουν), είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο δικτυακό 
τόπο: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/geoblocking (κλικάρετε στο 
αντίστοιχο κράτος μέλος στον χάρτη).

Η Επιτροπή έχει επίσης παράσχει ευρεία υποστήριξη στους εμπορευόμενους και στις αρχές 
των κρατών μελών προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή των νέων κανόνων. Ένα 
λεπτομερές έγγραφο ερωταπαντήσεων3 είναι διαθέσιμο, με κύριο στόχο να τους βοηθήσει να 
εφαρμόσουν σωστά τους κανόνες. Η Επιτροπή παρακολουθεί επίσης την κατάσταση προόδου 
όσον αφορά την εφαρμογή των κανόνων από τα κράτη μέλη και τους εμπορευόμενους.

Συμπέρασμα

Ο κανονισμός για τον γεωγραφικό αποκλεισμό, ο οποίος ισχύει για όλους τους 
εμπορευόμενους, περιλαμβανομένων των διαδικτυακών αγορών, οι οποίοι 
δραστηριοποιούνται εντός της Ένωσης, αποτρέπει τις αδικαιολόγητες διακρίσεις εις βάρος 
πελατών βάσει της ιθαγένειας, της διαμονής ή της εγκατάστασής τους. Ο κανονισμός 
απαγορεύει, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, την εφαρμογή διαφορετικών γενικών όρων 
πρόσβασης σε αγαθά ή υπηρεσίες, για λόγους που σχετίζονται με την ιθαγένεια, τον τόπο 
διαμονής ή τον τόπο εγκατάστασης του πελάτη. Η απαγόρευση αυτή μπορεί δυνητικά να 
καλύπτει και την πρακτική περιορισμού της δυνατότητας των πελατών σε ορισμένα κράτη 
μέλη να υποβάλλουν προσφορές για ορισμένα είδη προς πώληση σε μια διαδικτυακή αγορά, 
όταν τα αγαθά παραδίδονται σε κράτος μέλος στο οποίο ο εμπορευόμενος προσφέρει 
παράδοση ή συλλέγονται σε τοποθεσία που έχει συμφωνηθεί μεταξύ του εμπορευόμενου και 
του πελάτη σε κράτος μέλος στο οποίο ο εμπορευόμενος προσφέρει μια τέτοια επιλογή.

Ο αναφέρων μπορεί να εξετάσει το ενδεχόμενο να επικοινωνήσει με τον εθνικό φορέα 
παροχής βοήθειας προκειμένου να λάβει πρακτική βοήθεια για τη διευκρίνιση της εφαρμογής 
του κανονισμού (ΕΕ) 2018/302 στην περίπτωσή του.

2 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 
2004 σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας 
για την προστασία των καταναλωτών («κανονισμός για τη συνεργασία όσον αφορά την προστασία των 
καταναλωτών») Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ, ΕΕ L 364, της 9.12.2004, σ. 1–11.
3 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/geo-blocking-regulation-questions-and-answers

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/geoblocking
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/geo-blocking-regulation-questions-and-answers
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Η εφαρμογή μέτρων σε περίπτωση παραβάσεων του κανονισμού (ΕΕ) 2018/302 σε 
συγκεκριμένες περιπτώσεις αποτελεί καθήκον των εθνικών αρχών που έχουν οριστεί για την 
επιβολή του κανονισμού. Ανάλογα με τις ειδικές περιστάσεις της υπόθεσης (π.χ. το κατά 
πόσον ο πωλητής είναι επαγγελματίας έμπορος ή ο ειδικός ρόλος που αναλαμβάνει η αγορά 
στη συγκεκριμένη συναλλαγή), οι εθνικοί φορείς επιβολής θα πρέπει να είναι σε θέση να 
εξακριβώσουν εάν έχουν παραβιαστεί οι διατάξεις του κανονισμού και να εφαρμόσουν τα 
σχετικά μέτρα.

Η Επιτροπή παρακολουθεί στενά την εφαρμογή του κανονισμού από τους εμπορευόμενους 
και τα κράτη μέλη.

4. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ.), που ελήφθη στις 24 Ιουνίου 2020

Προκειμένου να διευκολυνθεί η διασυνοριακή πρόσβαση σε προσφορές εντός της 
εσωτερικής αγοράς, ο κανονισμός για τον γεωγραφικό αποκλεισμό4, ο οποίος εφαρμόζεται 
από την 3η Δεκεμβρίου 2018, αντιμετωπίζει το πρόβλημα του γεωγραφικού αποκλεισμού και 
της αδικαιολόγητης διακριτικής μεταχείρισης των πελατών για λόγους που σχετίζονται με την 
ιθαγένεια, τον τόπο διαμονής ή τον τόπο εγκατάστασης.  

Ο κανονισμός ισχύει για όσους εμπορεύονται προϊόντα ή υπηρεσίες εντός της Ένωσης, 
δηλαδή για κάθε πρόσωπο που ενεργεί για σκοπούς που σχετίζονται με την εμπορική, 
επιχειρηματική ή επαγγελματική του δραστηριότητα. Ισχύει επίσης και για αγορές όταν 
ενεργούν ως έμποροι, για παράδειγμα όταν παρέχουν υπηρεσίες μεσαζόντων. Τέλος, ο 
κανονισμός ισχύει τόσο για τις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών όσο και 
για τις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων, υπό την προϋπόθεση ότι στην τελευταία περίπτωση 
η αγορά γίνεται μόνο για τελική χρήση (π.χ. όχι για μεταπώληση, επεξεργασία, μεταποίηση, 
κ.λπ...). 

Ειδικότερα, το άρθρο 3 του κανονισμού απαγορεύει καταρχάς στους εμπορευόμενους να 
αποκλείουν την πρόσβαση στους δικτυακούς τόπους τους, ή σε μέρος αυτών, και να 
ανακατευθύνουν τους πελάτες σε άλλες εκδόσεις του δικτυακού τόπου, ή μέρους αυτού, 
χωρίς τη συγκατάθεσή τους (άρθρο 3). Επιπλέον, το άρθρο 4 του ίδιου κανονισμού ορίζει την 
υποχρέωση να αντιμετωπίζονται οι πελάτες από την ΕΕ (συμπεριλαμβανομένων των 
καταναλωτών και άλλων τελικών χρηστών) με τον ίδιο τρόπο, όταν βρίσκονται στην ίδια 
κατάσταση, ανεξάρτητα από την ιθαγένεια, τον τόπο διαμονής ή τον τόπο εγκατάστασής τους 
(δηλαδή «να πραγματοποιούν αγορές σαν ντόπιοι»). Στο πλαίσιο αυτό, ενώ δεν επιβάλλει 
στους εμπορευόμενους την υποχρέωση παράδοσης σε ολόκληρη την Ένωση, στις 
περιπτώσεις που ορίζονται σε αυτόν, ο κανονισμός απαγορεύει πρακτικές που αποκλείουν 
την πρόσβαση σε αγαθά ή υπηρεσίες βάσει της ιθαγένειας, της διαμονής ή της εγκατάστασης 
του πελάτη, όταν ο πελάτης είναι πρόθυμος να αποδεχθεί τους όρους που έχει ορίσει ο 
εμπορευόμενος, όπως παράδοση σε μια περιοχή που εξυπηρετείται από τον εμπορευόμενο ή 

4 Κανονισμός (ΕΕ) 2018/302 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Φεβρουαρίου 2018, 
για την αντιμετώπιση του αδικαιολόγητου γεωγραφικού αποκλεισμού και άλλων μορφών διακριτικής 
μεταχείρισης με βάση την ιθαγένεια, τον τόπο διαμονής ή τον τόπο εγκατάστασης των πελατών εντός της 
εσωτερικής αγοράς και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και (ΕΕ) 2017/2394 και της 
οδηγίας 2009/22/ΕΚ (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ ), ΕΕ L 60I, της 2.3.2018, σ. 1–15.
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παράδοση στις εγκαταστάσεις του εμπορευόμενου. 

Η επιβολή του κανονισμού αυτού αποτελεί αρμοδιότητα των κρατών μελών. Σε περίπτωση 
που ο αναφέρων/η αναφέρουσα θεωρεί ότι ο εν λόγω εμπορευόμενος έχει παραβεί τις 
υποχρεώσεις του σύμφωνα με τον κανονισμό σχετικά με τον γεωγραφικό αποκλεισμό, έχει το 
δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία στον αρμόδιο φορέα επιβολής του νόμου στο κράτος μέλος 
στο οποίο είναι εγκατεστημένη η εταιρεία ή στο οποίο παρέχεται η υπηρεσία. Επιπλέον, τα 
κράτη μέλη ορίζουν επίσης φορείς που παρέχουν πρακτική βοήθεια σε καταναλωτές σε 
περίπτωση διαφοράς με εμπορευόμενο η οποία προκύπτει από την εφαρμογή του κανονισμού 
για τον γεωγραφικό αποκλεισμό, συμπεριλαμβανομένης της παροχής πληροφοριών για τους 
εφαρμοστέους κανόνες και τα διαθέσιμα μέσα έννομης προστασίας σε περίπτωση διαφοράς, 
και της εξασφάλισης αμοιβαίας συνδρομής με άλλους εντεταλμένους φορείς σε άλλα κράτη 
μέλη. Τέλος, προκειμένου να ενισχυθεί το οικονομικό συμφέρον των καταναλωτών 
διασυνοριακά, η επιβολή του κανονισμού για τον γεωγραφικό αποκλεισμό καλύπτεται και 
από τον κανονισμό για τη συνεργασία όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών (ΣΠΚ)5. 

Πληροφορίες σχετικά με τα ισχύοντα εθνικά μέτρα και τους φορείς επιβολής της νομοθεσίας 
και τις ενώσεις προστασίας καταναλωτών, που ορίζονται από κάθε κράτος μέλος (με την 
επιφύλαξη επικαιροποιήσεων που πραγματοποιούνται αμέσως μόλις τα κράτη μέλη 
κοινοποιήσουν τα μέτρα που λαμβάνουν), είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο 
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/geoblocking (κλικάρετε στο αντίστοιχο 
κράτος μέλος στον χάρτη).

Η Επιτροπή έχει επίσης παράσχει ευρεία υποστήριξη στους εμπορευόμενους και στις αρχές 
των κρατών μελών προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή των νέων κανόνων. Ένα 
λεπτομερές έγγραφο ερωταπαντήσεων είναι διαθέσιμο, με κύριο στόχο να τους βοηθήσει να 
εφαρμόσουν σωστά τους κανόνες. Η Επιτροπή παρακολουθεί επίσης την κατάσταση προόδου 
όσον αφορά την εφαρμογή των κανόνων από τα κράτη μέλη και τους εμπορευόμενους.

Συμπέρασμα

Η νομοθεσία της ΕΕ για τον γεωγραφικό αποκλεισμό απαγορεύει διακρίσεις εις βάρος 
πελατών βάσει της ιθαγένειας, της διαμονής ή της εγκατάστασής τους σε ορισμένες ειδικές 
περιπτώσεις. Εναπόκειται στους αρμόδιους εθνικούς φορείς επιβολής να εξακριβώσουν εάν 
έχουν παραβιαστεί οι εν λόγω κανόνες.

Η Επιτροπή παρακολουθεί στενά την εφαρμογή του κανονισμού για τον γεωγραφικό 
αποκλεισμό από τους εμπορευόμενους και τα κράτη μέλη.

5 Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2394 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2017, 
σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για 
την προστασία των καταναλωτών και με την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 (Κείμενο που 
παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ), ΕΕ L 345, της 27.12.2017, σ. 1–26.

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/geoblocking
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/geo-blocking-regulation-questions-and-answers

