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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ 

 

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ  

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

Στις 29 Μαρτίου 2017, το Ηνωμένο Βασίλειο γνωστοποίησε την πρόθεσή του να 

αποχωρήσει από την Ένωση, δυνάμει του άρθρου 50 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι το σύνολο του πρωτογενούς και του παράγωγου 

δικαίου της Ένωσης θα παύσει να ισχύει ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο από την 30ή 

Μαρτίου 2019, ώρα 00:00 Κεντρικής Ευρώπης (CET) («ημερομηνία αποχώρησης»)
1
, 

εκτός αν καθοριστεί άλλη ημερομηνία με κυρωμένη συμφωνία αποχώρησης
2
. Εκείνη τη 

χρονική στιγμή το Ηνωμένο Βασίλειο θα καταστεί «τρίτη χώρα»
3
. 

Η προετοιμασία για την αποχώρηση δεν αποτελεί θέμα μόνο των αρχών της ΕΕ και των 

εθνικών αρχών, αλλά και των ιδιωτών.  

Δεδομένης της σημαντικής αβεβαιότητας, ιδίως όσον αφορά το περιεχόμενο μιας 

ενδεχόμενης συμφωνίας αποχώρησης, υπενθυμίζονται στους ενδιαφερομένους οι 

έννομες συνέπειες που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όταν το Ηνωμένο Βασίλειο 

καταστεί τρίτη χώρα. 

Με την επιφύλαξη τυχόν μεταβατικών ρυθμίσεων που ενδέχεται να περιέχονται σε μια 

ενδεχόμενη συμφωνία αποχώρησης, κατά την ημερομηνία αποχώρησης, ο κανονισμός 

(ΕΕ) 2018/302
4
 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 θα παύσει να ισχύει 

ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο. Το γεγονός αυτό έχει, ιδίως, τις ακόλουθες συνέπειες: 

                                                 
1
  Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, σε συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο, δύναται να αποφασίσει ομόφωνα ότι 

οι Συνθήκες θα παύσουν να ισχύουν σε μεταγενέστερη ημερομηνία. 

2
  Επί του παρόντος διεξάγονται διαπραγματεύσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο με σκοπό να επιτευχθεί 

συμφωνία αποχώρησης. 

3
  Τρίτη χώρα είναι μια χώρα που δεν είναι μέλος της ΕΕ. 

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, ΕΕ L 60 I της 2.3.2018, σ. 1. 
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1. ΠΕΛΑΤΕΣ 

Από την ημερομηνία εφαρμογής του (3 Δεκεμβρίου 2018), ο κανονισμός (ΕΕ) 2018/302 

απαγορεύει τη διακριτική μεταχείριση με βάση την ιθαγένεια, τον τόπο διαμονής ή τον 

τόπο εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένου του αδικαιολόγητου γεωγραφικού 

αποκλεισμού, σε ορισμένες διασυνοριακές συναλλαγές μεταξύ εμπορευομένου και 

πελάτη όσον αφορά την πώληση αγαθών και την παροχή υπηρεσιών εντός της ΕΕ. 

Ειδικότερα, προβλέπει τα ακόλουθα μέτρα για την προστασία των πελατών
5
: 

 απαγόρευση του διακριτικού αποκλεισμού ή του περιορισμού της πρόσβασης των 

πελατών σε επιγραμμικές διεπαφές (π.χ. ιστοτόπους) των εμπορευόμενων και της 

ανακατεύθυνσής τους προς άλλη επιγραμμική διεπαφή χωρίς την προηγούμενη 

συγκατάθεση του πελάτη (άρθρο 3)· 

 απαγόρευση στους εμπορευόμενους να εφαρμόζουν, σε ορισμένες καθορισμένες 

περιπτώσεις, με τρόπο που εισάγει διακρίσεις διαφορετικές προϋποθέσεις πρόσβασης 

των πελατών σε αγαθά και υπηρεσίες (άρθρο 4· αρχή που ανεπίσημα είναι γνωστή ως 

«ψωνίστε σαν ντόπιοι»)· 

 μη διακριτική μεταχείριση για λόγους που σχετίζονται με τις πληρωμές (άρθρο 5). 

Από την ημερομηνία αποχώρησης, τα φυσικά πρόσωπα που κατοικούν στο Ηνωμένο 

Βασίλειο (εκτός αν έχουν ιθαγένεια κράτους μέλους) ή οι επιχειρήσεις που είναι 

εγκατεστημένες στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα είναι σε θέση να επωφεληθούν από τον 

κανονισμό (ΕΕ) 2018/302:  

 Πρώτον, τα εν λόγω πρόσωπα ή οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να προσπελάσουν 

ιστοτόπους στην ΕΕ δεν θα επωφελούνται από την προαναφερθείσα απαγόρευση που 

αφορά την πρόσβαση στις επιγραμμικές διεπαφές των εμπορευομένων. Αυτό σημαίνει 

ότι ένας εμπορευόμενος θα έχει τη δυνατότητα να αποκλείει, να περιορίζει ή να 

ανακατευθύνει τους εν λόγω πελάτες σε ειδικές εκδόσεις του ιστοτόπου του, οι οποίες 

μπορεί να διαφέρουν από την έκδοση την οποία επιχείρησαν αρχικά να 

προσπελάσουν οι πελάτες.  

 Δεύτερον, τα εν λόγω πρόσωπα ή οι επιχειρήσεις δεν θα έχουν την εγγύηση ότι 

μπορούν να «ψωνίζουν σαν ντόπιοι» στην ΕΕ στις περιπτώσεις που καλύπτονται από 

το άρθρο 4 του κανονισμού, μεταξύ άλλων να επωφελούνται από τις ίδιες τιμές και 

τους ίδιους όρους παράδοσης αγαθών και υπηρεσιών με εκείνους που ισχύουν για 

τους ντόπιους (δηλαδή τους πελάτες από το κράτος μέλος του εμπορευόμενου). Για 

παράδειγμα, οι συμβατικές και οι ηλεκτρονικές πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών, 

όπως αγαθών που παραδίδονται ή παραλαμβάνονται στην επικράτεια της ΕΕ, 

εισιτηρίων για αθλητικές εκδηλώσεις ή πάρκα αναψυχής στα κράτη μέλη, και η 

πώληση ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών, όπως οι υπηρεσίες φιλοξενίας 

ιστοτόπων, είναι τομείς στους οποίους οι πελάτες αυτοί θα επηρεαστούν. 

 Τρίτον, τα εν λόγω πρόσωπα ή οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν μέσα πληρωμής 

από το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα προστατεύονται από εμπορευόμενους που 

εφαρμόζουν διαφορετικές προϋποθέσεις για τις πράξεις πληρωμής από εκείνες που 

προσφέρονται στους πελάτες της ΕΕ, ή δεν θα γίνεται δεκτή η ολοκλήρωση της 

                                                 
5
  Τόσο των καταναλωτών όσο και των επιχειρήσεων. 
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αγοράς τους για λόγους που σχετίζονται με την πληρωμή, όταν (επιθυμούν να) 

πληρώσουν ηλεκτρονικά για αγαθά ή υπηρεσίες. 

2. ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΟΙ 

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2018/302 ισχύει για όλους τους εμπορευόμενους που 

δραστηριοποιούνται εντός της ΕΕ, ανεξάρτητα από το αν οι εν λόγω εμπορευόμενοι 

είναι εγκατεστημένοι στην ΕΕ ή σε τρίτη χώρα (αιτιολογική σκέψη 17).  

Ως εκ τούτου, από την ημερομηνία αποχώρησης, οι εμπορευόμενοι που είναι 

εγκατεστημένοι στο Ηνωμένο Βασίλειο και προσφέρουν τα αγαθά ή τις υπηρεσίες τους 

σε πελάτες εντός της ΕΕ θα συνεχίσουν να δεσμεύονται από τους κανόνες που έχουν 

θεσπιστεί με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/302 όσον αφορά τις δραστηριότητες αυτές. 

Γενικές πληροφορίες σχετικά με τον γεωγραφικό αποκλεισμό παρέχονται στον 

ακόλουθο ιστότοπο της Επιτροπής: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/geo-

blocking-digital-single-market. Η σελίδα αυτή θα επικαιροποιείται με περαιτέρω 

πληροφορίες σχετικά με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, όπου είναι αναγκαίο.   

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/geo-blocking-digital-single-market
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/geo-blocking-digital-single-market
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