
 

Παρακολούθηση ταινιών και τηλεόρασης
διαδικτυακά όταν βρίσκεστε στο εξωτερικό
 
Ο νέος ευρωπαϊκός κανονισμός προβλέπει ότι οι πολίτες της ΕΕ με συνδρομές σε online
ταινίες και τηλεοπτικές σειρές θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτό το περιεχόμενο
όταν βρίσκονται προσωρινά στο εξωτερικό (εντός ΕΕ).
 
Οι πολίτες της ΕΕ που επισκέπτονται κάποια χώρα της ΕΕ συνήθως δεν μπορούν να
έχουν πρόσβαση στις  υπηρεσίες διαδικτυακού περιεχομένου,  για  τις  οποίες έχουν
καταβάλει συνδρομή στη χώρα τους. Τέτοιο περιεχόμενο είναι οι ταινίες, οι τηλεοπτικές
σειρές, η μουσική, τα παιχνίδια και τα αθλητικά γεγονότα.
 
Ο νέος κανονισμός που εγκρίθηκε από το ΕΚ την Πέμπτη θα άρει τους περιορισμούς
έτσι ώστε οι ευρωπαίοι πολίτες να μπορούν να χρησιμοποιούν διαδικτυακές υπηρεσίες
όπως το Netflix, το HBO Go, το Amazon Prime, το Spotify και το Deezer όταν βρίσκονται
στο εξωτερικό, σε κάποια άλλη χώρα της ΕΕ, για διακοπές, σπουδές ή επιχειρηματικούς
σκοπούς.
 
«Οι Eυρωπαίοι περίμεναν το νέο αυτό κανονισμό εδώ και καιρό. Αποτελεί ένα σημαντικό
βήμα προόδου προς την επίτευξη της ενιαίας ψηφιακής αγοράς», δήλωσε ο εισηγητής
Jean-Marie Cavada (Φιλελεύθεροι, Γαλλία). Ο νέος κανονισμός εγκρίθηκε με 586 ψήφους
υπέρ, 34 κατά και 8 αποχές.
 
Έλεγχος του τόπου διαμονής και προστασία δεδομένων
 
Οι πάροχοι υπηρεσιών διαδικτυακού περιεχομένου θα μπορούν να λαμβάνουν «εύλογα,
αναλογικά και αποτελεσματικά μέσα» για να εξακριβώνουν ότι ο συνδρομητής δεν έχει
μετακομίσει  μόνιμα  σε  άλλη  χώρα  της  ΕΕ,  καθώς  οι  απαιτούμενες  άδειες
εκμετάλλευσης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (copyright licenses) ενδέχεται να
διαφέρουν από χώρα σε χώρα.
 
Ο κατάλογος με τις μεθόδους που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι  πάροχοι  για να
επαληθεύσουν τον τόπο διαμονής των συνδρομητών τους περιλαμβάνει  τα  δελτία
ταυτότητας, τα στοιχεία πληρωμής, τα φορολογικά στοιχεία, τα στοιχεία ταχυδρομικής
διεύθυνσης και τους ελέγχους των διευθύνσεων IP. Οι πάροχοι υπηρεσιών πρέπει να
διασφαλίζουν την αναλογικότητα της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
και πρέπει  να εισάγουν εγγυήσεις για την προστασία τους,  ειδικά στις περιπτώσεις
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ελέγχων των διευθύνσεων IP.
 
Οι  νέοι  κανόνες  θα  ισχύουν  μόνο  για  online  υπηρεσίες  που  παρέχονται  έναντι
συνδρομής. Οι διάφοροι πάροχοι δωρεάν υπηρεσιών θα έχουν, ωστόσο, τη δυνατότητα
να καταστήσουν  το περιεχόμενο που προσφέρουν προσβάσιμο σε όλη την ΕΕ, υπό την
προϋπόθεση  ότι  τηρούνται  όλες  οι  προαναφερόμενες  απαιτήσεις  σχετικά  με  την
επαλήθευση  του  τόπου  διαμονής.
 
 
 
Επόμενα βήματα
 
 
 
Ο κανονισμός μένει τώρα να εγκριθεί επίσημα και από το Συμβούλιο των ευρωπαίων
υπουργών. Τα κράτη μέλη θα έχουν στη διάθεση τους εννέα μήνες από την ημερομηνία
έναρξης ισχύος του για να εφαρμόσουν τις διατάξεις του.
 
 
 
Γεγονότα
 
 
 
Σύμφωνα  με  έρευνα  της  Ευρωπαϊκής  Επιτροπής  (2016),  το  64%  των  Ευρωπαίων
χρησιμοποίησε το διαδίκτυο για να παίξει ή να κατεβάσει παιχνίδια, εικόνες, ταινίες ή
μουσική. Πολλοί από αυτούς περιμένουν ότι μπορούν να κάνουν το ίδιο όταν ταξιδεύουν
στην ΕΕ. Ο αριθμός τους αναμένεται να αυξηθεί μετά την κατάργηση των χρεώσεων
περιαγωγής  στις  15  Ιουνίου  2017  (δελτίο  τύπου  για  την  κατάργηση  των  τελών
περιαγωγής).
 

64%
64% των Ευρωπαίων χρησιμοποίησε το διαδίκτυο για να παίξει ή
να κατεβάσει παιχνίδια, εικόνες, ταινίες ή μουσική
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http://digital-agenda-data.eu/charts/analyse-one-indicator-and-compare-countries#chart={"indicator-group":"audiovisual","indicator":"i_iugm","breakdown":"IND_TOTAL","unit-measure":"pc_ind","ref-area":["BE","BG","CZ","DK","DE","EE","IE","EL","ES","FR","IT","CY","LV","LT","LU","HU","MT","NL","AT","PL","PT","RO","SI","SK","FI","SE","UK",
http://www.europarl.europa.eu/news/el/news-room/20170329IPR69066/%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82-%CF%87%CF%81%CE%B5%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE%CF%82-%CF%84%CE%BF-%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%AF%CE%BF-%CE%B2%CE%AE%CE%BC%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1
http://www.europarl.europa.eu/news/el/news-room/20170329IPR69066/%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82-%CF%87%CF%81%CE%B5%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE%CF%82-%CF%84%CE%BF-%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%AF%CE%BF-%CE%B2%CE%AE%CE%BC%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1


Επαφές 
 
 

Σύνδεσμοι
Το κείμενο που εγκρίθηκε θα είναι σύντομα διαθέσιμο εδώ (18.05.2017)
Παρακολουθήστε τη συζήτηση μαγνητοσκοπημένη εδώ (17.05.2017)
Παρακολουθήστε τη συνέντευξη Τύπου μαγνητοσκοπημένη εδώ (17.05.2017)
EbS+ (17.05.2017)
Ερευνητικό σημείωμα του ΕΚ (Απρίλιος 2017)
Ιστοσελίδα του εισηγητή Jean-Marie Cavada (Φιλελεύθεροι, Γαλλία)
Φάκελος διαδικασίας
Οπτικοακουστικό υλικό για επαγγελματίες
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/el/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/el/plenary/search-by-date
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/el/other-events/schedule
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en&page=3&institution=0&date=17/05/2017
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/577970/EPRS_BRI(2016)577970_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meps/el/28206/JEAN-MARIE_CAVADA_home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0284(COD)&l=en
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx
https://twitter.com/EP_Legal

