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1.2.2018 A8-0172/69 

Predlog spremembe  69 

Anneleen Van Bossuyt 

v imenu Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov 

 

Poročilo A8-0172/2017 

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein 

Preprečevanje geografskega blokiranja in drugih oblik diskriminacije na podlagi 

državljanstva, prebivališča ali sedeža strank 

COM(2016)0289 – C8-0192/2016 – 2016/0152(COD) 

Osnutek zakonodajne resolucije 

Odstavek 1 a (novo) 

 

Osnutek zakonodajne resolucije Predlog spremembe 

 1a. je seznanjen z izjavo Komisije, ki je 

priložena tej resoluciji in bo objavljena v 

seriji L Uradnega lista Evropske unije 

skupaj s končnim zakonodajnim aktom; 

Or. en 

V vednost sledi besedilo izjave: 

„Izjava Komisije 

Komisija je seznanjena z besedilom člena 9, o katerem sta se dogovorila Evropski parlament 

in Svet. 

Brez poseganja v svojo pravico do pobude v skladu s Pogodbo želi poudariti, da bo v svoji 

prvi oceni uredbe, ki jo mora opraviti v dveh letih po začetku veljavnosti uredbe, skrbno 

ocenila, kako se izvaja in kako prispeva k dejanskemu delovanju notranjega trga. Pri tem bo 

upoštevala vse večja pričakovanja potrošnikov, zlasti tistih, ki nimajo dostopa do avtorsko 

zaščitenih storitev. 

V okviru ocene bo tudi izčrpno analizirala izvedljivost ter morebitne stroške in koristi zaradi 

sprememb v področju uporabe uredbe, zlasti v zvezi z morebitnim črtanjem izključitve 

elektronsko opravljenih storitev, katerih osrednja značilnost je zagotavljanje dostopa do 

avtorsko zaščitenih del ali uporabe teh del ali drugih vsebin iz člena 4(1)(b), če ima prodajalec 

potrebne pravice za zadevno ozemlje, pri tem pa je treba upoštevati verjetne posledice, ki bi 

jih razširitev področja uporabe uredbe v vsej Evropski uniji imela za potrošnike in podjetja ter 

za zadevne sektorje. Komisija bo tudi skrbno analizirala, ali bi bilo treba morebitne preostale 

omejitve na podlagi državljanstva ali kraja prebivališča ali sedeža odpraviti v drugih sektorjih, 

tudi v tistih, ki niso zajeti v Direktivi 2006/123/ES in ki so izključeni tudi iz področja uporabe 

uredbe v skladu z njenim členom 1(3), na primer v prometnih in avdiovizualnih storitvah. 

Če bi Komisija ugotovila, da je treba področje uporabe uredbe dopolniti, bo oceni priložila 

ustrezen zakonodajni predlog.“ 
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