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Ändringsförslag  80 

Marcus Pretzell 

 

Förslag till lagstiftningsresolution 

Punkt 1 

 

Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag 

1. Europaparlamentet antar 

nedanstående ståndpunkt vid första 

behandlingen. 

1. Europaparlamentet förkastar 

nedanstående ståndpunkt. Geoblockering 

kan vara en fara när det är regeringar 

med målet att censurera oönskade åsikter 

som står bakom den. Geoblockering kan 

dessutom vara en störande begränsning 

när offentliga upphovsrättsorganisationer 

utövar påtryckningar på online-

plattformar för att blockera innehåll inom 

det område där de är verksamma. 

Privaträttslig diskriminering som utövas 

av privata leverantörer och har en 

avtalsmässig grund bör dock inte vara 

föremål för statlig reglering. Just detta är 

det dock frågan om i nedanstående 

ståndpunkt. 

Or. de 

 

Ändringsförslag  81 

Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, 

Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Förslag till förordning 

Titeln  

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Förslag till Förslag till 

EUROPAPARLAMENTETS OCH 

RÅDETS FÖRORDNING 

EUROPAPARLAMENTETS OCH 

RÅDETS FÖRORDNING 

om åtgärder mot geoblockering och andra 

former av diskriminering på grund av 

kundernas nationalitet, bosättningsort eller 

etableringsort på den inre marknaden och 

om ändring av förordning (EG) nr 

2006/2004 och direktiv 2009/22/EG 

om åtgärder mot omotiverad geoblockering 

och andra former av diskriminering på 

grund av konsumenternas nationalitet eller 

bosättningsort på den inre marknaden och 

om ändring av förordning (EG) nr 

2006/2004 och direktiv 2009/22/EG 
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(Text av betydelse för EES) (Text av betydelse för EES) 

Or. en 

 

Ändringsförslag  82 

Dita Charanzová, Marietje Schaake, Morten Løkkegaard 

 

Förslag till förordning 

Titeln  

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Förslag till Förslag till 

EUROPAPARLAMENTETS OCH 

RÅDETS FÖRORDNING 

EUROPAPARLAMENTETS OCH 

RÅDETS FÖRORDNING 

om åtgärder mot geoblockering och andra 

former av diskriminering på grund av 

kundernas nationalitet, bosättningsort eller 

etableringsort på den inre marknaden och 

om ändring av förordning (EG) nr 

2006/2004 och direktiv 2009/22/EG 

om åtgärder mot omotiverad geoblockering 

och andra former av diskriminering på 

grund av kundernas nationalitet, 

bosättningsort eller tillfälliga vistelseort, 

eller etableringsort på den inre marknaden 

och om ändring av förordning (EG) nr 

2006/2004 och direktiv 2009/22/EG 

(Text av betydelse för EES) (Text av betydelse för EES) 

Or. en 

 

Ändringsförslag  83 

Inese Vaidere 

 

Förslag till förordning 

Titeln  

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Förslag till Förslag till 

EUROPAPARLAMENTETS OCH 

RÅDETS FÖRORDNING 

EUROPAPARLAMENTETS OCH 

RÅDETS FÖRORDNING 

om åtgärder mot geoblockering och andra 

former av diskriminering på grund av 

kundernas nationalitet, bosättningsort eller 

etableringsort på den inre marknaden och 

om ändring av förordning (EG) nr 

om åtgärder mot geoblockering och andra 

former av diskriminering på grund av 

kundernas nationalitet, bosättningsort, 

tillfälliga vistelseort eller etableringsort på 

den inre marknaden och om ändring av 

förordning (EG) nr 2006/2004 och direktiv 
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2006/2004 och direktiv 2009/22/EG 2009/22/EG 

(Text av betydelse för EES) (Text av betydelse för EES) 

Or. en 

 

Ändringsförslag  84 

Robert Jarosław Iwaszkiewicz 

 

Förslag till förordning 

Skäl 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(1) För att uppnå målet att säkerställa 

att den inre marknaden fungerar väl, som 

ett område utan inre gränser där den fria 

rörligheten för bland annat varor och 

tjänster är säkerställd, räcker det inte med 

att avskaffa endast statliga hinder mellan 

medlemsstaterna. Avskaffandet kan 

undergrävas genom att privataktörer inför 

hinder som inte är enhetliga med 

friheterna på den inre marknaden. Detta 

inträffar då näringsidkare som driver 

verksamhet i en medlemsstat blockerar 

eller begränsar åtkomsten till sitt 

onlinegränssnitt, såsom webbplatser och 

appar, för kunder från andra medlemsstater 

som vill handla över gränserna (så kallad 

geoblockering). Det inträffar också på 

andra sätt då vissa näringsidkare tillämpar 

andra allmänna villkor för åtkomst till sina 

varor och tjänster på sådana kunder från 

andra medlemsstater, både online och 

offline. Även om det ibland kan finnas 

objektiva motiveringar till sådan 

särbehandling nekar näringsidkare i 

andra fall konsumenter som vill handla 

över gränserna åtkomst till varor eller 

tjänster, eller tillämpar andra villkor på 

dessa, av enbart kommersiella orsaker. 

(1) Geoblockering är en verksamhet 

där näringsidkare som driver verksamhet 

eller erbjuder sina tjänster i fler än en 

medlemsstat blockerar eller begränsar 

åtkomsten till sitt onlinegränssnitt, såsom 

webbplatser och appar, för kunder från 

andra medlemsstater som vill handla över 

gränserna (så kallad geoblockering). Det 

inträffar också på andra sätt online då vissa 

näringsidkare tillämpar andra allmänna 

villkor för åtkomst till sina varor och 

tjänster baserat uteslutande på från 

konsumentens IP-adress. Även om det 

ibland kan finnas objektiva motiveringar 

till sådan särbehandling med beaktande av 

omfattningen på företagets verksamhet 

samt dess karaktär. 

Or. pl 
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Ändringsförslag  85 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Förslag till förordning 

Skäl 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(1) För att uppnå målet att säkerställa 

att den inre marknaden fungerar väl, som 

ett område utan inre gränser där den fria 

rörligheten för bland annat varor och 

tjänster är säkerställd, räcker det inte med 

att avskaffa endast statliga hinder mellan 

medlemsstaterna. Avskaffandet kan 

undergrävas genom att privataktörer inför 

hinder som inte är enhetliga med friheterna 

på den inre marknaden. Detta inträffar då 

näringsidkare som driver verksamhet i en 

medlemsstat blockerar eller begränsar 

åtkomsten till sitt onlinegränssnitt, såsom 

webbplatser och appar, för kunder från 

andra medlemsstater som vill handla över 

gränserna (så kallad geoblockering). Det 

inträffar också på andra sätt då vissa 

näringsidkare tillämpar andra allmänna 

villkor för åtkomst till sina varor och 

tjänster på sådana kunder från andra 

medlemsstater, både online och offline. 

Även om det ibland kan finnas objektiva 

motiveringar till sådan särbehandling nekar 

näringsidkare i andra fall konsumenter som 

vill handla över gränserna åtkomst till 

varor eller tjänster, eller tillämpar andra 

villkor på dessa, av enbart kommersiella 

orsaker. 

(1) För att uppnå målet att säkerställa 

att den inre marknaden fungerar väl, som 

ett område utan inre gränser där den fria 

rörligheten för bland annat varor och 

tjänster är säkerställd, räcker det inte med 

att avskaffa endast statliga hinder mellan 

medlemsstaterna. Avskaffandet kan 

undergrävas genom att privataktörer inför 

hinder som inte är enhetliga med friheterna 

på den inre marknaden. Detta inträffar då 

näringsidkare som driver verksamhet i en 

medlemsstat blockerar eller begränsar 

åtkomsten till sitt onlinegränssnitt, såsom 

webbplatser och appar, för konsumenter 

från andra medlemsstater som vill handla 

över gränserna (så kallad geoblockering). 

Det inträffar också på andra sätt då vissa 

näringsidkare tillämpar andra allmänna 

villkor för åtkomst till sina varor och 

tjänster på sådana konsumenter från andra 

medlemsstater, både online och offline. 

Även om det ibland kan finnas objektiva 

motiveringar till sådan särbehandling nekar 

näringsidkare i andra fall konsumenter som 

vill handla över gränserna åtkomst till 

varor eller tjänster, eller tillämpar andra 

villkor på dessa, av enbart kommersiella 

orsaker. Detta tillvägagångssätt 

undergräver den inre marknadens 

grundläggande syfte samt minskar 

konsumenternas valmöjligheter och 

konkurrensnivån. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  86 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Anna Hedh, Lucy 

Anderson, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 
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Förslag till förordning 

Skäl 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(1) För att uppnå målet att säkerställa 

att den inre marknaden fungerar väl, som 

ett område utan inre gränser där den fria 

rörligheten för bland annat varor och 

tjänster är säkerställd, räcker det inte med 

att avskaffa endast statliga hinder mellan 

medlemsstaterna. Avskaffandet kan 

undergrävas genom att privataktörer inför 

hinder som inte är enhetliga med friheterna 

på den inre marknaden. Detta inträffar då 

näringsidkare som driver verksamhet i en 

medlemsstat blockerar eller begränsar 

åtkomsten till sitt onlinegränssnitt, såsom 

webbplatser och appar, för kunder från 

andra medlemsstater som vill handla över 

gränserna (så kallad geoblockering). Det 

inträffar också på andra sätt då vissa 

näringsidkare tillämpar andra allmänna 

villkor för åtkomst till sina varor och 

tjänster på sådana kunder från andra 

medlemsstater, både online och offline. 

Även om det ibland kan finnas objektiva 

motiveringar till sådan särbehandling nekar 

näringsidkare i andra fall konsumenter som 

vill handla över gränserna åtkomst till 

varor eller tjänster, eller tillämpar andra 

villkor på dessa, av enbart kommersiella 

orsaker. 

(1) För att uppnå målet att säkerställa 

att den inre marknaden fungerar väl, som 

ett område utan inre gränser där den fria 

rörligheten för bland annat varor och 

tjänster är säkerställd, räcker det inte med 

att avskaffa endast statliga hinder mellan 

medlemsstaterna. Avskaffandet kan 

undergrävas genom att privataktörer inför 

hinder som inte är enhetliga med friheterna 

på den inre marknaden. Detta inträffar då 

näringsidkare som driver verksamhet i en 

medlemsstat blockerar eller begränsar 

åtkomsten till sitt onlinegränssnitt, såsom 

webbplatser och appar, för konsumenter 

från andra medlemsstater som vill handla 

över gränserna (så kallad geoblockering). 

Det inträffar också på andra sätt då vissa 

näringsidkare tillämpar andra allmänna 

villkor för åtkomst till sina varor och 

tjänster på sådana konsumenter från andra 

medlemsstater, både online och offline. 

Även om det ibland kan finnas objektiva 

motiveringar till sådan särbehandling nekar 

näringsidkare i andra fall konsumenter som 

vill handla över gränserna åtkomst till 

varor eller tjänster, eller tillämpar andra 

villkor på dessa, av omotiverade orsaker. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  87 

Sergio Gutiérrez Prieto, José Blanco López 

 

Förslag till förordning 

Skäl 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(1) För att uppnå målet att säkerställa 

att den inre marknaden fungerar väl, som 

ett område utan inre gränser där den fria 

(1) För att uppnå målet att säkerställa 

att den inre marknaden fungerar väl, som 

ett område utan inre gränser där den fria 
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rörligheten för bland annat varor och 

tjänster är säkerställd, räcker det inte med 

att avskaffa endast statliga hinder mellan 

medlemsstaterna. Avskaffandet kan 

undergrävas genom att privataktörer inför 

hinder som inte är enhetliga med friheterna 

på den inre marknaden. Detta inträffar då 

näringsidkare som driver verksamhet i en 

medlemsstat blockerar eller begränsar 

åtkomsten till sitt onlinegränssnitt, såsom 

webbplatser och appar, för kunder från 

andra medlemsstater som vill handla över 

gränserna (så kallad geoblockering). Det 

inträffar också på andra sätt då vissa 

näringsidkare tillämpar andra allmänna 

villkor för åtkomst till sina varor och 

tjänster på sådana kunder från andra 

medlemsstater, både online och offline. 

Även om det ibland kan finnas objektiva 

motiveringar till sådan särbehandling nekar 

näringsidkare i andra fall konsumenter som 

vill handla över gränserna åtkomst till 

varor eller tjänster, eller tillämpar andra 

villkor på dessa, av enbart kommersiella 

orsaker. 

rörligheten för bland annat varor och 

tjänster är säkerställd, räcker det inte med 

att avskaffa endast statliga hinder mellan 

medlemsstaterna. Avskaffandet kan 

undergrävas genom att privataktörer inför 

hinder som inte är enhetliga med friheterna 

på den inre marknaden. Detta inträffar då 

näringsidkare som driver verksamhet i en 

medlemsstat blockerar eller begränsar 

åtkomsten till sitt onlinegränssnitt, såsom 

webbplatser och appar, för kunder från 

andra medlemsstater som vill handla över 

gränserna (så kallad geoblockering). Det 

inträffar också på andra sätt då vissa 

näringsidkare tillämpar andra allmänna 

villkor för åtkomst till sina varor och 

tjänster på sådana kunder från andra 

medlemsstater, både online och offline. 

Även om det ibland kan finnas objektiva 

motiveringar till sådan särbehandling nekar 

näringsidkare i andra fall konsumenter som 

vill handla över gränserna åtkomst till 

varor eller tjänster, eller tillämpar andra 

villkor på dessa, av enbart kommersiella 

orsaker. Enligt de undersökningar som 

genomförts skulle undanröjandet av 

omotiverad geoblockering och andra 

former av diskriminering på grund av 

kundernas nationalitet, bosättningsort 

eller etableringsort på den inre 

marknaden kunna bidra till en 

storleksökning för marknaden på 1,1 % 

och en genomsnittlig minskning av 

priserna med mellan -0,5 % och -0,6 %. 

Or. es 

 

Ändringsförslag  88 

Inese Vaidere 

 

Förslag till förordning 

Skäl 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(1) För att uppnå målet att säkerställa 

att den inre marknaden fungerar väl, som 

(1) För att uppnå målet att säkerställa 

att den inre marknaden fungerar väl, som 
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ett område utan inre gränser där den fria 

rörligheten för bland annat varor och 

tjänster är säkerställd, räcker det inte med 

att avskaffa endast statliga hinder mellan 

medlemsstaterna. Avskaffandet kan 

undergrävas genom att privataktörer inför 

hinder som inte är enhetliga med friheterna 

på den inre marknaden. Detta inträffar då 

näringsidkare som driver verksamhet i en 

medlemsstat blockerar eller begränsar 

åtkomsten till sitt onlinegränssnitt, såsom 

webbplatser och appar, för kunder från 

andra medlemsstater som vill handla över 

gränserna (så kallad geoblockering). Det 

inträffar också på andra sätt då vissa 

näringsidkare tillämpar andra allmänna 

villkor för åtkomst till sina varor och 

tjänster på sådana kunder från andra 

medlemsstater, både online och offline. 

Även om det ibland kan finnas objektiva 

motiveringar till sådan särbehandling nekar 

näringsidkare i andra fall konsumenter som 

vill handla över gränserna åtkomst till 

varor eller tjänster, eller tillämpar andra 

villkor på dessa, av enbart kommersiella 

orsaker. 

ett område utan inre gränser där den fria 

rörligheten för bland annat varor och 

tjänster är säkerställd, räcker det inte med 

att avskaffa endast statliga hinder mellan 

medlemsstaterna. Avskaffandet kan 

undergrävas genom att privataktörer inför 

hinder som inte är enhetliga med friheterna 

på den inre marknaden. Detta inträffar då 

näringsidkare som driver verksamhet i en 

medlemsstat blockerar eller begränsar 

åtkomsten till sitt onlinegränssnitt, såsom 

webbplatser och appar, för kunder från 

andra medlemsstater som vill handla över 

gränserna (så kallad geoblockering). Det 

inträffar också på andra sätt då vissa 

näringsidkare tillämpar andra allmänna 

villkor för åtkomst till sina varor och 

tjänster på sådana kunder från andra 

medlemsstater, både online och offline. 

Även om det i undantagsfall kan finnas 

objektiva motiveringar till sådan 

särbehandling nekar näringsidkare i andra 

fall konsumenter som vill handla över 

gränserna åtkomst till varor eller tjänster, 

eller tillämpar andra villkor på dessa, av 

enbart kommersiella orsaker. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  89 

Olga Sehnalová, Biljana Borzan 

 

Förslag till förordning 

Skäl 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(1) För att uppnå målet att säkerställa 

att den inre marknaden fungerar väl, som 

ett område utan inre gränser där den fria 

rörligheten för bland annat varor och 

tjänster är säkerställd, räcker det inte med 

att avskaffa endast statliga hinder mellan 

medlemsstaterna. Avskaffandet kan 

undergrävas genom att privataktörer inför 

hinder som inte är enhetliga med friheterna 

på den inre marknaden. Detta inträffar då 

(1) För att uppnå målet att säkerställa 

att den inre marknaden fungerar väl, som 

ett område utan inre gränser där den fria 

rörligheten för bland annat varor och 

tjänster är säkerställd, räcker det inte med 

att avskaffa endast statliga hinder mellan 

medlemsstaterna. Avskaffandet kan 

undergrävas genom att privataktörer inför 

hinder som inte är enhetliga med friheterna 

på den inre marknaden. Detta inträffar då 
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näringsidkare som driver verksamhet i en 

medlemsstat blockerar eller begränsar 

åtkomsten till sitt onlinegränssnitt, såsom 

webbplatser och appar, för kunder från 

andra medlemsstater som vill handla över 

gränserna (så kallad geoblockering). Det 

inträffar också på andra sätt då vissa 

näringsidkare tillämpar andra allmänna 

villkor för åtkomst till sina varor och 

tjänster på sådana kunder från andra 

medlemsstater, både online och offline. 

Även om det ibland kan finnas objektiva 

motiveringar till sådan särbehandling nekar 

näringsidkare i andra fall konsumenter som 

vill handla över gränserna åtkomst till 

varor eller tjänster, eller tillämpar andra 

villkor på dessa, av enbart kommersiella 

orsaker. 

näringsidkare som driver verksamhet i en 

medlemsstat blockerar eller begränsar 

åtkomsten till sitt onlinegränssnitt, såsom 

webbplatser och appar, för kunder från 

andra medlemsstater som vill handla över 

gränserna (så kallad geoblockering). Det 

inträffar också på andra sätt då vissa 

näringsidkare tillämpar andra allmänna 

villkor för åtkomst till sina varor och 

tjänster på sådana kunder från andra 

medlemsstater, både online och offline. 

Även om det ibland kan finnas objektiva 

motiveringar till sådan särbehandling nekar 

näringsidkare i andra fall konsumenter som 

vill handla åtkomst till varor eller tjänster, 

eller tillämpar andra villkor på dessa, av 

enbart kommersiella orsaker. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  90 

Othmar Karas 

 

Förslag till förordning 

Skäl 1a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (1a) Den aktuella förordningen är en 

delaspekt som tillsammans med direktivet 

om aspekter på avtal om försäljning och 

om upphävande av direktiv 1999/44/EG 

samt direktivet om vissa aspekter på avtal 

om tillhandahållande av digitalt innehåll 

och digitala tjänster ska bidra till att 

skapa en digital inre marknad. 

Or. de 

Motivering 

Förslaget till förordning ska uttryckligen ses i samband med andra lagstiftningsförslag för att 

skapa en digital inre marknad och förslagets framgång är även beroende av dessa. Därför 

bör det finnas en hänvisning till direktivet om aspekter på avtal om försäljning och om 

upphävande av direktiv 1999/44/EG samt till direktivet om vissa aspekter på avtal om 

tillhandahållande av digitalt innehåll och digitala tjänster. 
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Ändringsförslag  91 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Förslag till förordning 

Skäl 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(2) På detta sätt delar vissa 

näringsidkare på ett konstgjort sätt upp den 

inre marknaden längs med inre gränser och 

hindrar den fria rörligheten för varor och 

tjänster, och begränsar därigenom 

kundernas rättigheter och hindrar dem från 

att dra fördel av större valmöjligheter och 

optimala villkor. Sådan diskriminerande 

praxis är en av de största orsakerna till att 

de gränsöverskridande 

handelstransaktionerna är relativt få inom 

unionen, även inom elektronisk handel, 

vilket hindrar att den inre marknaden 

uppnår sin fulla tillväxtpotential. Ett 

förtydligande av i vilka situationer det inte 

finns några motiverade orsaker till sådan 

särbehandling bör ge alla parter i 

gränsöverskridande transaktioner klarhet 

och rättssäkerhet och bör säkerställa att 

regler om icke-diskriminering kan 

tillämpas och verkställas på ett effektivt 

sätt på hela den inre marknaden. 

(2) På detta sätt delar vissa 

näringsidkare på ett konstgjort sätt upp den 

inre marknaden längs med inre gränser och 

hindrar den fria rörligheten för varor och 

tjänster, och begränsar därigenom 

konsumenternas rättigheter och hindrar 

dem från att dra fördel av större 

valmöjligheter och optimala villkor. Sådan 

diskriminerande praxis är en av de största 

orsakerna till att de gränsöverskridande 

handelstransaktionerna är relativt få inom 

unionen, även inom elektronisk handel, 

vilket hämmar den fulla 

tillväxtpotentialen hos en verkligt 

integrerad inre marknad samt främjandet 

av denna. Ett förtydligande av i vilka 

situationer det inte finns några motiverade 

orsaker till sådan särbehandling bör ge alla 

parter i gränsöverskridande transaktioner 

klarhet och rättssäkerhet och bör 

säkerställa att regler om icke-

diskriminering kan tillämpas och 

verkställas på ett effektivt sätt på hela den 

inre marknaden. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  92 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Anna Hedh, Christel 

Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Förslag till förordning 

Skäl 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(2) På detta sätt delar vissa (2) På detta sätt delar vissa 
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näringsidkare på ett konstgjort sätt upp den 

inre marknaden längs med inre gränser och 

hindrar den fria rörligheten för varor och 

tjänster, och begränsar därigenom 

kundernas rättigheter och hindrar dem från 

att dra fördel av större valmöjligheter och 

optimala villkor. Sådan diskriminerande 

praxis är en av de största orsakerna till att 

de gränsöverskridande 

handelstransaktionerna är relativt få inom 

unionen, även inom elektronisk handel, 

vilket hindrar att den inre marknaden 

uppnår sin fulla tillväxtpotential. Ett 

förtydligande av i vilka situationer det inte 

finns några motiverade orsaker till sådan 

särbehandling bör ge alla parter i 

gränsöverskridande transaktioner klarhet 

och rättssäkerhet och bör säkerställa att 

regler om icke-diskriminering kan 

tillämpas och verkställas på ett effektivt 

sätt på hela den inre marknaden. 

näringsidkare på ett konstgjort sätt upp den 

inre marknaden längs med inre gränser och 

hindrar den fria rörligheten för varor och 

tjänster, och begränsar därigenom 

konsumenternas rättigheter och hindrar 

dem från att dra fördel av större 

valmöjligheter och optimala villkor. Sådan 

diskriminerande praxis är en av de största 

orsakerna till att de gränsöverskridande 

handelstransaktionerna är relativt få inom 

unionen, även inom elektronisk handel, 

vilket hindrar att den inre marknaden 

uppnår sin fulla tillväxtpotential. Ett 

förtydligande av i vilka situationer det inte 

finns några motiverade orsaker till sådan 

särbehandling bör ge alla parter i 

gränsöverskridande transaktioner klarhet 

och rättssäkerhet och bör säkerställa att 

regler om icke-diskriminering kan 

tillämpas och verkställas på ett effektivt 

sätt på hela den inre marknaden. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  93 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Christel Schaldemose, 

Evelyne Gebhardt 

 

Förslag till förordning 

Skäl 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(3) I enlighet med artikel 20 i 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

2006/123/EG 17 ska medlemsstaterna 

säkerställa att tjänsteleverantörer som är 

etablerade i unionen inte behandlar 

tjänstemottagare olika på grund av deras 

nationalitet eller bosättningsort. Den 

bestämmelsen har emellertid inte varit 

fullständigt effektiv för att bekämpa 

diskriminering och den har inte minskat 

oklarheten i lagstiftningen tillräckligt 

mycket, i synnerhet eftersom den ger en 

möjlighet att rättfärdiga skillnaderna i 

behandling och den följaktligen är svår 

(3) I enlighet med artikel 20 i 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

2006/123/EG17 ska medlemsstaterna 

säkerställa att tjänsteleverantörer som är 

etablerade i unionen inte behandlar 

tjänstemottagare olika på grund av deras 

nationalitet eller bosättningsort. Den 

bestämmelsen har emellertid inte varit 

fullständigt effektiv för att bekämpa 

diskriminering och den har inte minskat 

oklarheten i lagstiftningen tillräckligt 

mycket. Geoblockering och andra former 

av diskriminering på grund av nationalitet 

eller bosättningsort kan därtill också uppstå 
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att verkställa i praktiken. Geoblockering 

och andra former av diskriminering på 

grund av nationalitet, bosättningsort eller 

etableringsort kan därtill också uppstå som 

en följd av ageranden av näringsidkare som 

är etablerade i tredjeländer, som inte 

omfattas av det direktivet. 

som en följd av ageranden av näringsidkare 

som är etablerade i tredjeländer, som inte 

omfattas av det direktivet. 

__________________ __________________ 

17 Europaparlamentets och rådets direktiv 

2006/123/EG av den 12 december 2006 om 

tjänster på den inre marknaden (EUT L 

376, 27.12.2006, s. 36). 

17 Europaparlamentets och rådets direktiv 

2006/123/EG av den 12 december 2006 om 

tjänster på den inre marknaden (EUT L 

376, 27.12.2006, s. 36). 

Or. en 

 

Ändringsförslag  94 

Inese Vaidere 

 

Förslag till förordning 

Skäl 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(3) I enlighet med artikel 20 i 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

2006/123/EG 17 ska medlemsstaterna 

säkerställa att tjänsteleverantörer som är 

etablerade i unionen inte behandlar 

tjänstemottagare olika på grund av deras 

nationalitet eller bosättningsort. Den 

bestämmelsen har emellertid inte varit 

fullständigt effektiv för att bekämpa 

diskriminering och den har inte minskat 

oklarheten i lagstiftningen tillräckligt 

mycket, i synnerhet eftersom den ger en 

möjlighet att rättfärdiga skillnaderna i 

behandling och den följaktligen är svår att 

verkställa i praktiken. Geoblockering och 

andra former av diskriminering på grund 

av nationalitet, bosättningsort eller 

etableringsort kan därtill också uppstå som 

en följd av ageranden av näringsidkare som 

är etablerade i tredjeländer, som inte 

omfattas av det direktivet. 

(3) I enlighet med artikel 20 i 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

2006/123/EG17 ska medlemsstaterna 

säkerställa att tjänsteleverantörer som är 

etablerade i unionen inte behandlar 

tjänstemottagare olika på grund av deras 

nationalitet eller bosättningsort eller 

tillfälliga vistelseort. Den bestämmelsen 

har emellertid inte varit fullständigt 

effektiv för att bekämpa diskriminering och 

den har inte minskat oklarheten i 

lagstiftningen tillräckligt mycket, i 

synnerhet eftersom den ger en möjlighet att 

rättfärdiga skillnaderna i behandling och 

den följaktligen är svår att verkställa i 

praktiken. Geoblockering och andra former 

av diskriminering på grund av nationalitet, 

bosättningsort, tillfällig vistelseort eller 

etableringsort kan därtill också uppstå som 

en följd av ageranden av näringsidkare som 

är etablerade i tredjeländer, som inte 

omfattas av det direktivet. 
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__________________ __________________ 

17 Europaparlamentets och rådets direktiv 

2006/123/EG av den 12 december 2006 om 

tjänster på den inre marknaden (EUT L 

376, 27.12.2006, s. 36). 

17 Europaparlamentets och rådets direktiv 

2006/123/EG av den 12 december 2006 om 

tjänster på den inre marknaden (EUT L 

376, 27.12.2006, s. 36). 

Or. en 

 

Ändringsförslag  95 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Förslag till förordning 

Skäl 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(3) I enlighet med artikel 20 i 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

2006/123/EG 17 ska medlemsstaterna 

säkerställa att tjänsteleverantörer som är 

etablerade i unionen inte behandlar 

tjänstemottagare olika på grund av deras 

nationalitet eller bosättningsort. Den 

bestämmelsen har emellertid inte varit 

fullständigt effektiv för att bekämpa 

diskriminering och den har inte minskat 

oklarheten i lagstiftningen tillräckligt 

mycket, i synnerhet eftersom den ger en 

möjlighet att rättfärdiga skillnaderna i 

behandling och den följaktligen är svår att 

verkställa i praktiken. Geoblockering och 

andra former av diskriminering på grund 

av nationalitet, bosättningsort eller 

etableringsort kan därtill också uppstå som 

en följd av ageranden av näringsidkare 

som är etablerade i tredjeländer, som inte 

omfattas av det direktivet. 

(3) I enlighet med artikel 20 i 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

2006/123/EG17 ska medlemsstaterna 

säkerställa att tjänsteleverantörer som är 

etablerade i unionen inte behandlar 

tjänstemottagare olika på grund av deras 

nationalitet eller bosättningsort. Den 

bestämmelsen har emellertid inte varit 

fullständigt effektiv för att bekämpa 

diskriminering och den har inte minskat 

oklarheten i lagstiftningen tillräckligt 

mycket, i synnerhet eftersom den ger en 

möjlighet att rättfärdiga skillnaderna i 

behandling och den följaktligen är svår att 

verkställa i praktiken. Geoblockering och 

andra former av diskriminering på grund 

av nationalitet eller bosättningsort kan 

därtill också uppstå som en följd av i 

tredjeländer etablerade näringsidkares 
ageranden, som inte omfattas av det 

direktivet och som behöver åtgärdas. 

__________________ __________________ 

17 Europaparlamentets och rådets direktiv 

2006/123/EG av den 12 december 2006 om 

tjänster på den inre marknaden (EUT L 

376, 27.12.2006, s. 36). 

17 Europaparlamentets och rådets direktiv 

2006/123/EG av den 12 december 2006 om 

tjänster på den inre marknaden (EUT L 

376, 27.12.2006, s. 36). 

Or. en 
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Ändringsförslag  96 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten 

Løkkegaard 

 

Förslag till förordning 

Skäl 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(3) I enlighet med artikel 20 i 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

2006/123/EG 17 ska medlemsstaterna 

säkerställa att tjänsteleverantörer som är 

etablerade i unionen inte behandlar 

tjänstemottagare olika på grund av deras 

nationalitet eller bosättningsort. Den 

bestämmelsen har emellertid inte varit 

fullständigt effektiv för att bekämpa 

diskriminering och den har inte minskat 

oklarheten i lagstiftningen tillräckligt 

mycket, i synnerhet eftersom den ger en 

möjlighet att rättfärdiga skillnaderna i 

behandling och den följaktligen är svår att 

verkställa i praktiken. Geoblockering och 

andra former av diskriminering på grund 

av nationalitet, bosättningsort eller 

etableringsort kan därtill också uppstå som 

en följd av ageranden av näringsidkare som 

är etablerade i tredjeländer, som inte 

omfattas av det direktivet. 

(3) I enlighet med artikel 20 i 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

2006/123/EG17 ska medlemsstaterna 

säkerställa att tjänsteleverantörer som är 

etablerade i unionen inte behandlar 

tjänstemottagare olika på grund av deras 

nationalitet eller bosättningsort. Den 

bestämmelsen har emellertid inte varit 

fullständigt effektiv för att bekämpa 

diskriminering och den har inte minskat 

oklarheten i lagstiftningen tillräckligt 

mycket, i synnerhet eftersom den ger en 

möjlighet att rättfärdiga skillnaderna i 

behandling och den följaktligen är svår att 

verkställa i praktiken. Geoblockering och 

andra former av diskriminering på grund 

av nationalitet, bosättningsort eller tillfällig 

vistelseort eller etableringsort kan därtill 

också uppstå som en följd av ageranden av 

näringsidkare som är etablerade i 

tredjeländer, som inte omfattas av det 

direktivet. 

__________________ __________________ 

17 Europaparlamentets och rådets direktiv 

2006/123/EG av den 12 december 2006 om 

tjänster på den inre marknaden (EUT L 

376, 27.12.2006, s. 36). 

17 Europaparlamentets och rådets direktiv 

2006/123/EG av den 12 december 2006 om 

tjänster på den inre marknaden (EUT L 

376, 27.12.2006, s. 36). 

Or. en 

Motivering 

Baserat på föredragandens ändringsförslag, samtidigt som definitionen av kund bibehålls i 

texten. 
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Ändringsförslag  97 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Förslag till förordning 

Skäl 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(3) I enlighet med artikel 20 i 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

2006/123/EG 17 ska medlemsstaterna 

säkerställa att tjänsteleverantörer som är 

etablerade i unionen inte behandlar 

tjänstemottagare olika på grund av deras 

nationalitet eller bosättningsort. Den 

bestämmelsen har emellertid inte varit 

fullständigt effektiv för att bekämpa 

diskriminering och den har inte minskat 

oklarheten i lagstiftningen tillräckligt 

mycket, i synnerhet eftersom den ger en 

möjlighet att rättfärdiga skillnaderna i 

behandling och den följaktligen är svår att 

verkställa i praktiken. Geoblockering och 

andra former av diskriminering på grund 

av nationalitet, bosättningsort eller 

etableringsort kan därtill också uppstå som 

en följd av ageranden av näringsidkare som 

är etablerade i tredjeländer, som inte 

omfattas av det direktivet. 

(3) I enlighet med artikel 20 i 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

2006/123/EG17 ska medlemsstaterna 

säkerställa att tjänsteleverantörer som är 

etablerade i unionen inte behandlar 

tjänstemottagare olika på grund av deras 

nationalitet eller bosättningsort. Den 

bestämmelsen har emellertid inte varit 

fullständigt effektiv för att bekämpa 

diskriminering och den har inte minskat 

oklarheten i lagstiftningen tillräckligt 

mycket, i synnerhet eftersom den ger en 

möjlighet att rättfärdiga skillnaderna i 

behandling och den följaktligen är svår att 

verkställa i praktiken. Geoblockering och 

andra former av omotiverad diskriminering 

på grund av nationalitet, bosättningsort 

eller etableringsort kan därtill också uppstå 

som en följd av ageranden av näringsidkare 

som är etablerade i tredjeländer, som inte 

omfattas av det direktivet. 

__________________ __________________ 

17 Europaparlamentets och rådets direktiv 

2006/123/EG av den 12 december 2006 om 

tjänster på den inre marknaden (EUT L 

376, 27.12.2006, s. 36). 

17 Europaparlamentets och rådets direktiv 

2006/123/EG av den 12 december 2006 om 

tjänster på den inre marknaden (EUT L 

376, 27.12.2006, s. 36). 

Or. en 

 

Ändringsförslag  98 

Dennis de Jong 

 

Förslag till förordning 

Skäl 3a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (3a) Syftet med denna förordning är att 
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tydliggöra artikel 20 i direktiv 

2006/123/EG. Den bör inte tolkas som en 

ersättning för direktiv 2006/123/EG, 

varken i fråga om direktivets 

tillämpningsområde, där förordningen 

följer samma principer och utesluter de 

verksamheter som avses i artikel 2.2 i 

direktiv 2006/123/EG från 

tillämpningsområdet, eller dess effekter, 

eftersom tillämpningen av direktiv 

2006/123/EG är oberoende av och 

kompletterar tillämpningen av denna 

förordning. Denna förordning bör inte 

inskränka näringsfriheten och 

avtalsfriheten i den mening som avses i 

artikel 16 i Europeiska unionens stadga 

om de grundläggande rättigheterna. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  99 

Franz Obermayr 

 

Förslag till förordning 

Skäl 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(4) De riktade åtgärder som fastställs i 

denna förordning och som ger klara, 

enhetliga och effektiva bestämmelser om 

ett utvalt antal frågor krävs därför för att 

säkerställa att den inre marknaden fungerar 

väl. 

(4) De riktade åtgärder som fastställs i 

denna förordning och som ger klara, 

enhetliga och effektiva bestämmelser om 

ett utvalt antal frågor krävs därför för att 

säkerställa att den inre marknaden fungerar 

väl. Hänsyn tas samtidigt till de fyra 

grundläggande friheterna på den inre 

marknaden i Europeiska unionen vars 

rättsliga grund återfinns i fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt (EUF-

fördraget). 

Or. de 

 

Ändringsförslag  100 

Sergio Gutiérrez Prieto, José Blanco López 
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Förslag till förordning 

Skäl 5 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(5) Denna förordning syftar till att 

förhindra diskriminering på grund av 

kundernas nationalitet, bosättningsort eller 

etableringsort, inklusive geoblockering, vid 

gränsöverskridande handelstransaktioner 

mellan näringsidkare och kunder vad gäller 

försäljning av varor och tillhandahållande 

av tjänster inom unionen. Målet är att 

motverka både direkt och indirekt 

diskriminering, och därmed även inbegripa 

omotiverad särbehandling på grund av 

andra särskilda kriterier som leder till 

samma resultat som tillämpningen av 

kriterier som direkt baserar sig på 

kundernas nationalitet, bosättningsort eller 

etableringsort. Sådana andra kriterier kan i 

synnerhet tillämpas på grundval av 

information som anger var kunderna 

fysiskt befinner sig, såsom IP-adressen de 

använder för åtkomst till ett 

onlinegränssnitt, leveransadressen de 

uppger för varorna, det språk de valt eller 

den medlemsstat där kundens 

betalningsinstrument är utfärdat. 

(5) Denna förordning syftar till att 

förhindra diskriminering på grund av 

kundernas nationalitet, bosättningsort eller 

etableringsort, inklusive geoblockering, vid 

gränsöverskridande handelstransaktioner 

mellan näringsidkare och kunder vad gäller 

försäljning av varor och tillhandahållande 

av tjänster inom unionen, varvid de 

verksamheter som anges i artikel 2.2 i 

direktiv 2006/123/EG faller utanför 

förordningens tillämpningsområde. Målet 

är att motverka både direkt och indirekt 

diskriminering, och därmed även inbegripa 

omotiverad särbehandling på grund av 

andra särskilda kriterier som leder till 

samma resultat som tillämpningen av 

kriterier som direkt baserar sig på 

kundernas nationalitet, bosättningsort eller 

etableringsort. Sådana andra kriterier kan i 

synnerhet tillämpas på grundval av 

information som anger var kunderna 

fysiskt befinner sig, såsom IP-adressen de 

använder för åtkomst till ett 

onlinegränssnitt, leveransadressen de 

uppger för varorna, det språk de valt eller 

den medlemsstat där kundens 

betalningsinstrument är utfärdat. 

Or. es 

 

Ändringsförslag  101 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Förslag till förordning 

Skäl 5 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(5) Denna förordning syftar till att 

förhindra diskriminering på grund av 

kundernas nationalitet, bosättningsort eller 

etableringsort, inklusive geoblockering, 

(5) Denna förordning syftar till att 

förhindra diskriminering på grund av 

konsumenternas nationalitet eller 

bosättningsort, inklusive geoblockering, 
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vid gränsöverskridande 

handelstransaktioner mellan näringsidkare 

och kunder vad gäller försäljning av varor 

och tillhandahållande av tjänster inom 

unionen. Målet är att motverka både direkt 

och indirekt diskriminering, och därmed 

även inbegripa omotiverad särbehandling 

på grund av andra särskilda kriterier som 

leder till samma resultat som tillämpningen 

av kriterier som direkt baserar sig på 

kundernas nationalitet, bosättningsort eller 

etableringsort. Sådana andra kriterier kan i 

synnerhet tillämpas på grundval av 

information som anger var kunderna 

fysiskt befinner sig, såsom IP-adressen de 

använder för åtkomst till ett 

onlinegränssnitt, leveransadressen de 

uppger för varorna, det språk de valt eller 

den medlemsstat där kundens 

betalningsinstrument är utfärdat. 

vid gränsöverskridande 

handelstransaktioner mellan näringsidkare 

och kunder vad gäller försäljning av varor 

och tillhandahållande av tjänster inom 

unionen. Målet är att motverka både direkt 

och indirekt diskriminering, och därmed 

även inbegripa omotiverad särbehandling 

på grund av andra särskilda kriterier som 

leder till samma resultat som tillämpningen 

av kriterier som direkt baserar sig på 

konsumenternas nationalitet eller 

bosättningsort. Sådana andra kriterier kan i 

synnerhet tillämpas på grundval av 

information som anger var konsumenterna 

fysiskt befinner sig, såsom IP-adressen de 

använder för åtkomst till ett 

onlinegränssnitt, leveransadressen de 

uppger för varorna, det språk de valt eller 

den medlemsstat där konsumentens 

betalningsinstrument är utfärdat. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  102 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Anna Hedh, Christel 

Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Förslag till förordning 

Skäl 5 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(5) Denna förordning syftar till att 

förhindra diskriminering på grund av 

kundernas nationalitet, bosättningsort eller 

etableringsort, inklusive geoblockering, vid 

gränsöverskridande handelstransaktioner 

mellan näringsidkare och kunder vad gäller 

försäljning av varor och tillhandahållande 

av tjänster inom unionen. Målet är att 

motverka både direkt och indirekt 

diskriminering, och därmed även inbegripa 

omotiverad särbehandling på grund av 

andra särskilda kriterier som leder till 

samma resultat som tillämpningen av 

kriterier som direkt baserar sig på 

kundernas nationalitet, bosättningsort eller 

(5) Denna förordning syftar till att 

förhindra omotiverad diskriminering på 

grund av kundernas nationalitet, 

bosättningsort eller etableringsort, 

inklusive geoblockering, vid 

gränsöverskridande handelstransaktioner 

mellan näringsidkare och kunder vad gäller 

försäljning av varor och tillhandahållande 

av tjänster inom unionen. Målet är att 

motverka både direkt och indirekt 

omotiverad diskriminering, och därmed 

även inbegripa omotiverad särbehandling 

på grund av andra särskilda kriterier som 

leder till samma resultat som tillämpningen 

av kriterier som direkt baserar sig på 
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etableringsort. Sådana andra kriterier kan i 

synnerhet tillämpas på grundval av 

information som anger var kunderna 

fysiskt befinner sig, såsom IP-adressen de 

använder för åtkomst till ett 

onlinegränssnitt, leveransadressen de 

uppger för varorna, det språk de valt eller 

den medlemsstat där kundens 

betalningsinstrument är utfärdat. 

konsumenternas nationalitet eller 

bosättningsort. Sådana andra kriterier kan i 

synnerhet tillämpas på grundval av 

information som anger var konsumenterna 

fysiskt befinner sig, såsom IP-adressen de 

använder för åtkomst till ett 

onlinegränssnitt, leveransadressen de 

uppger för varorna, det språk de valt eller 

den medlemsstat där konsumentens 

betalningsinstrument är utfärdat. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  103 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Förslag till förordning 

Skäl 5 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(5) Denna förordning syftar till att 

förhindra diskriminering på grund av 

kundernas nationalitet, bosättningsort eller 

etableringsort, inklusive geoblockering, vid 

gränsöverskridande handelstransaktioner 

mellan näringsidkare och kunder vad gäller 

försäljning av varor och tillhandahållande 

av tjänster inom unionen. Målet är att 

motverka både direkt och indirekt 

diskriminering, och därmed även inbegripa 

omotiverad särbehandling på grund av 

andra särskilda kriterier som leder till 

samma resultat som tillämpningen av 

kriterier som direkt baserar sig på 

kundernas nationalitet, bosättningsort eller 

etableringsort. Sådana andra kriterier kan i 

synnerhet tillämpas på grundval av 

information som anger var kunderna 

fysiskt befinner sig, såsom IP-adressen de 

använder för åtkomst till ett 

onlinegränssnitt, leveransadressen de 

uppger för varorna, det språk de valt eller 

den medlemsstat där kundens 

betalningsinstrument är utfärdat. 

(5) Denna förordning syftar till att 

förhindra omotiverad diskriminering på 

grund av kundernas nationalitet, 

bosättningsort eller etableringsort, 

inklusive geoblockering, vid 

gränsöverskridande handelstransaktioner 

mellan näringsidkare och kunder vad gäller 

försäljning av varor och tillhandahållande 

av tjänster inom unionen. Målet är att 

motverka både direkt och indirekt 

diskriminering, och därmed även inbegripa 

omotiverad särbehandling på grund av 

andra särskilda kriterier som leder till 

samma resultat som tillämpningen av 

kriterier som direkt baserar sig på 

kundernas nationalitet, bosättningsort eller 

etableringsort. Sådana andra kriterier kan i 

synnerhet tillämpas på grundval av 

information som anger var kunderna 

fysiskt befinner sig, såsom IP-adressen de 

använder för åtkomst till ett 

onlinegränssnitt, leveransadressen de 

uppger för varorna, det språk de valt eller 

den medlemsstat där kundens 

betalningsinstrument är utfärdat. 
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Or. en 

 

Ändringsförslag  104 

Julia Reda 

 

Förslag till förordning 

Skäl 5 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(5) Denna förordning syftar till att 

förhindra diskriminering på grund av 

kundernas nationalitet, bosättningsort eller 

etableringsort, inklusive geoblockering, vid 

gränsöverskridande handelstransaktioner 

mellan näringsidkare och kunder vad gäller 

försäljning av varor och tillhandahållande 

av tjänster inom unionen. Målet är att 

motverka både direkt och indirekt 

diskriminering, och därmed även inbegripa 

omotiverad särbehandling på grund av 

andra särskilda kriterier som leder till 

samma resultat som tillämpningen av 

kriterier som direkt baserar sig på 

kundernas nationalitet, bosättningsort eller 

etableringsort. Sådana andra kriterier kan i 

synnerhet tillämpas på grundval av 

information som anger var kunderna 

fysiskt befinner sig, såsom IP-adressen de 

använder för åtkomst till ett 

onlinegränssnitt, leveransadressen de 

uppger för varorna, det språk de valt eller 

den medlemsstat där kundens 

betalningsinstrument är utfärdat. 

(5) Denna förordning syftar till att 

förhindra diskriminering på grund av 

kundernas nationalitet, bosättningsort eller 

etableringsort, inklusive geoblockering, vid 

gränsöverskridande handelstransaktioner 

mellan näringsidkare och kunder vad gäller 

försäljning av varor och tillhandahållande 

av tjänster och immateriella varor inom 

unionen. Målet är att motverka både direkt 

och indirekt diskriminering, och därmed 

även inbegripa omotiverad särbehandling 

på grund av andra särskilda kriterier som 

leder till samma resultat som tillämpningen 

av kriterier som direkt baserar sig på 

kundernas nationalitet, bosättningsort eller 

etableringsort. Sådana andra kriterier kan i 

synnerhet tillämpas på grundval av 

information som anger var kunderna 

fysiskt befinner sig, såsom IP-adressen de 

använder för åtkomst till ett 

onlinegränssnitt, leveransadressen de 

uppger för varorna, det språk de valt eller 

den medlemsstat där kundens 

betalningsinstrument är utfärdat. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  105 

Inese Vaidere 

 

Förslag till förordning 

Skäl 5 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(5) Denna förordning syftar till att 

förhindra diskriminering på grund av 

kundernas nationalitet, bosättningsort eller 

etableringsort, inklusive geoblockering, vid 

gränsöverskridande handelstransaktioner 

mellan näringsidkare och kunder vad gäller 

försäljning av varor och tillhandahållande 

av tjänster inom unionen. Målet är att 

motverka både direkt och indirekt 

diskriminering, och därmed även inbegripa 

omotiverad särbehandling på grund av 

andra särskilda kriterier som leder till 

samma resultat som tillämpningen av 

kriterier som direkt baserar sig på 

kundernas nationalitet, bosättningsort eller 

etableringsort. Sådana andra kriterier kan i 

synnerhet tillämpas på grundval av 

information som anger var kunderna 

fysiskt befinner sig, såsom IP-adressen de 

använder för åtkomst till ett 

onlinegränssnitt, leveransadressen de 

uppger för varorna, det språk de valt eller 

den medlemsstat där kundens 

betalningsinstrument är utfärdat. 

(5) Denna förordning syftar till att 

förhindra diskriminering på grund av 

kundernas nationalitet, bosättningsort, 

tillfällig vistelseort eller etableringsort, 

inklusive geoblockering, vid 

gränsöverskridande handelstransaktioner 

mellan näringsidkare och kunder vad gäller 

försäljning av varor och tillhandahållande 

av tjänster inom unionen, Målet är att 

motverka både direkt och indirekt 

diskriminering, och därmed även inbegripa 

omotiverad särbehandling på grund av 

andra särskilda kriterier som leder till 

samma resultat som tillämpningen av 

kriterier som direkt baserar sig på 

kundernas nationalitet, bosättningsort, 

tillfällig vistelseort eller etableringsort. 

Sådana andra kriterier kan i synnerhet 

tillämpas på grundval av information som 

anger var kunderna fysiskt befinner sig, 

såsom IP-adressen de använder för åtkomst 

till ett onlinegränssnitt, leveransadressen de 

uppger för varorna, det språk de valt eller 

den medlemsstat där kundens 

betalningsinstrument är utfärdat. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  106 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten 

Løkkegaard 

 

Förslag till förordning 

Skäl 5 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(5) Denna förordning syftar till att 

förhindra diskriminering på grund av 

kundernas nationalitet, bosättningsort eller 

etableringsort, inklusive geoblockering, vid 

gränsöverskridande handelstransaktioner 

mellan näringsidkare och kunder vad gäller 

försäljning av varor och tillhandahållande 

(5) Denna förordning syftar till att 

förhindra diskriminering på grund av 

kundernas nationalitet, bosättningsort eller 

etableringsort, inklusive geoblockering, vid 

gränsöverskridande handelstransaktioner 

mellan näringsidkare och kunder vad gäller 

försäljning av varor och tillhandahållande 
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av tjänster inom unionen. Målet är att 

motverka både direkt och indirekt 

diskriminering, och därmed även inbegripa 

omotiverad särbehandling på grund av 

andra särskilda kriterier som leder till 

samma resultat som tillämpningen av 

kriterier som direkt baserar sig på 

kundernas nationalitet, bosättningsort eller 

etableringsort. Sådana andra kriterier kan i 

synnerhet tillämpas på grundval av 

information som anger var kunderna 

fysiskt befinner sig, såsom IP-adressen de 

använder för åtkomst till ett 

onlinegränssnitt, leveransadressen de 

uppger för varorna, det språk de valt eller 

den medlemsstat där kundens 

betalningsinstrument är utfärdat. 

av tjänster inom unionen. Målet är att 

motverka både direkt och indirekt 

diskriminering, och därmed även inbegripa 

omotiverad särbehandling på grund av 

andra särskilda kriterier som leder till 

samma resultat som tillämpningen av 

kriterier som direkt baserar sig på 

kundernas nationalitet, bosättningsort eller 

tillfällig vistelseort, eller etableringsort. 

Sådana andra kriterier kan i synnerhet 

tillämpas på grundval av information som 

anger var kunderna fysiskt befinner sig, 

såsom IP-adressen de använder för åtkomst 

till ett onlinegränssnitt, leveransadressen de 

uppger för varorna, det språk de valt eller 

den medlemsstat där kundens 

betalningsinstrument är utfärdat. 

Or. en 

Motivering 

Baserat på föredragandens ändringsförslag, samtidigt som definitionen av kund bibehålls i 

texten. 

 

Ändringsförslag  107 

Olga Sehnalová, Biljana Borzan 

 

Förslag till förordning 

Skäl 5 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(5) Denna förordning syftar till att 

förhindra diskriminering på grund av 

kundernas nationalitet, bosättningsort eller 

etableringsort, inklusive geoblockering, vid 

gränsöverskridande handelstransaktioner 

mellan näringsidkare och kunder vad gäller 

försäljning av varor och tillhandahållande 

av tjänster inom unionen. Målet är att 

motverka både direkt och indirekt 

diskriminering, och därmed även inbegripa 

omotiverad särbehandling på grund av 

andra särskilda kriterier som leder till 

samma resultat som tillämpningen av 

kriterier som direkt baserar sig på 

(5) Denna förordning syftar till att 

förhindra diskriminering på grund av 

kundernas nationalitet, bosättningsort eller 

etableringsort, inklusive geoblockering, vid 

handelstransaktioner mellan näringsidkare 

och kunder vad gäller försäljning av varor 

och tillhandahållande av tjänster inom den 

inre marknaden. Målet är att motverka 

både direkt och indirekt diskriminering, 

och därmed även inbegripa omotiverad 

särbehandling på grund av andra särskilda 

kriterier som leder till samma resultat som 

tillämpningen av kriterier som direkt 

baserar sig på kundernas nationalitet, 
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kundernas nationalitet, bosättningsort eller 

etableringsort. Sådana andra kriterier kan i 

synnerhet tillämpas på grundval av 

information som anger var kunderna 

fysiskt befinner sig, såsom IP-adressen de 

använder för åtkomst till ett 

onlinegränssnitt, leveransadressen de 

uppger för varorna, det språk de valt eller 

den medlemsstat där kundens 

betalningsinstrument är utfärdat. 

bosättningsort eller etableringsort. Sådana 

andra kriterier kan i synnerhet tillämpas på 

grundval av information som anger var 

kunderna fysiskt befinner sig, såsom IP-

adressen de använder för åtkomst till ett 

onlinegränssnitt, leveransadressen de 

uppger för varorna, det språk de valt eller 

den medlemsstat där kundens 

betalningsinstrument är utfärdat. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  108 

Robert Jarosław Iwaszkiewicz 

 

Förslag till förordning 

Skäl 5 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(5) Denna förordning syftar till att 

förhindra diskriminering på grund av 

kundernas nationalitet, bosättningsort eller 

etableringsort, inklusive geoblockering, vid 

gränsöverskridande handelstransaktioner 

mellan näringsidkare och kunder vad 

gäller försäljning av varor och 

tillhandahållande av tjänster inom unionen. 

Målet är att motverka både direkt och 

indirekt diskriminering, och därmed även 

inbegripa omotiverad särbehandling på 

grund av andra särskilda kriterier som leder 

till samma resultat som tillämpningen av 

kriterier som direkt baserar sig på 

kundernas nationalitet, bosättningsort eller 

etableringsort. Sådana andra kriterier kan i 

synnerhet tillämpas på grundval av 

information som anger var kunderna 

fysiskt befinner sig, såsom IP-adressen de 

använder för åtkomst till ett 

onlinegränssnitt, leveransadressen de 

uppger för varorna, det språk de valt eller 

den medlemsstat där kundens 

betalningsinstrument är utfärdat. 

(5) Denna förordning syftar till att 

förhindra diskriminering på grund av 

kundernas nationalitet, bosättningsort eller 

etableringsort, inklusive geoblockering, vid 

gränsöverskridande handelstransaktioner 

online vad gäller försäljning av varor och 

tillhandahållande av tjänster inom unionen. 

Målet är att motverka både direkt och 

indirekt diskriminering, och därmed även 

inbegripa omotiverad särbehandling på 

grund av andra särskilda kriterier som leder 

till samma resultat som tillämpningen av 

kriterier som direkt baserar sig på 

kundernas nationalitet, bosättningsort eller 

etableringsort. Sådana andra kriterier kan i 

synnerhet tillämpas på grundval av 

information som anger var kunderna 

fysiskt befinner sig, såsom IP-adressen de 

använder för åtkomst till ett 

onlinegränssnitt, leveransadressen de 

uppger för varorna, det språk de valt eller 

den medlemsstat där kundens 

betalningsinstrument är utfärdat. 

Or. pl 
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Ändringsförslag  109 

Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, 

Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Förslag till förordning 

Skäl 5a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (5a) Geoblockering är oförenligt med 

den inre marknadens grundläggande 

principer. Det finns dock ett antal goda 

skäl till varför företag, i synnerhet små 

och medelstora företag samt 

mikroföretag, bör undvika eller avböja 

handel över gränserna eller anpassa de 

allmänna försäljningsvillkoren, i 

synnerhet när det gäller avvikande 

rättsliga ramar, inklusive beskattning och 

skattefrågor, ytterligare nationella krav, 

ytterligare leveranskostnader, eller 

språkkrav för information före avtalets 

ingående. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  110 

Dennis de Jong 

 

Förslag till förordning 

Skäl 5a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (5a) Icke-

diskrimineringsbestämmelserna i denna 

förordning rörande tillgången till 

onlinegränssnitt på grundval av 

kundernas bosättningsort lägger inte på 

näringsidkare en allmän skyldighet att 

sälja deras varor eller tjänster. 

Or. en 
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Ändringsförslag  111 

Philippe Juvin 

 

Förslag till förordning 

Skäl 5a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (5a) Denna förordning bör inte ha 

någon inverkan på konkurrensrättens 

regler i fråga om selektiv försäljning och 

bör bidra till upprättandet av en rimlig 

jämvikt mellan å ena sidan förbudet mot 

omotiverad diskriminering och å andra 

sidan skyddet av avtalsfriheten, i syfte att 

möjliggöra utveckling av differentierade 

handelsstrategier. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  112 

Philippe Juvin 

 

Förslag till förordning 

Skäl 5b (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (5b) Nationell lagstiftning om ett fast 

pris på böcker, digitala såväl som i 

pappersformat, bör inte ifrågasättas 

genom denna förordning. Respekten för 

nationell lagstiftning om ett fast pris på 

böcker kan på legitima grunder motivera 

leverantörers tillämpning av 

differentierade försäljningsvillkor. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  113 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Løkkegaard 

 

Förslag till förordning 

Skäl 6 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(6) Med beaktande av att en del 

rättsliga och administrativa hinder för 

näringsidkare har avskaffats runtom i 

unionen för vissa tjänstesektorer som en 

följd av tillämpningen av direktiv 

2006/123/EG bör det materiella 

tillämpningsområdet för denna förordning 

vara enhetligt med tillämpningsområdet för 

direktiv 2006/123/EG. Som en följd av 

detta bör bestämmelserna i denna 

förordning bland annat gälla icke-

audiovisuella tjänster som levereras 

elektroniskt och vars huvudsakliga 

verksamhet är att tillhandahålla åtkomst 

till och användning av 

upphovsrättsskyddade verk eller andra 

produkter, dock i enlighet med det 

särskilda undantag som föreskrivs i 

artikel 4 och den påföljande översyn av 

det undantaget som föreskrivs i artikel 9. 

Denna förordnings tillämpningsområde 

omfattar därför inte audiovisuella 

tjänster, till exempel tjänster vars 

huvudsakliga verksamhet är att 

tillhandahålla åtkomst till sändningar av 

idrottsevenemang och som tillhandahålls 

på grundval av exklusiva territoriella 

licensavtal. Åtkomst till finansiella tjänster 

till privatpersoner och mindre företag, 

däribland betaltjänster, bör därför också 

undantas, oaktat denna förordnings 

bestämmelser om icke-diskriminering vid 

betalningar. 

(6) Med beaktande av att en del 

rättsliga och administrativa hinder för 

näringsidkare har avskaffats runtom i 

unionen för vissa tjänstesektorer som en 

följd av tillämpningen av direktiv 

2006/123/EG bör det materiella 

tillämpningsområdet för denna förordning 

vara enhetligt med tillämpningsområdet för 

direktiv 2006/123/EG där så är lämpligt. 

Åtkomst till finansiella tjänster till 

privatpersoner och mindre företag, 

däribland betaltjänster, bör därför 

undantas, oaktat denna förordnings 

bestämmelser om icke-diskriminering vid 

betalningar. 

Or. en 

(Se ändringsförslag till artikel 1.3 och förordningens tillämpningsområde) 

 

Ändringsförslag  114 

Julia Reda 

 

Förslag till förordning 

Skäl 6 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(6) Med beaktande av att en del 

rättsliga och administrativa hinder för 

näringsidkare har avskaffats runtom i 

unionen för vissa tjänstesektorer som en 

följd av tillämpningen av direktiv 

2006/123/EG bör det materiella 

tillämpningsområdet för denna förordning 

vara enhetligt med tillämpningsområdet för 

direktiv 2006/123/EG. Som en följd av 

detta bör bestämmelserna i denna 

förordning bland annat gälla icke-

audiovisuella tjänster som levereras 

elektroniskt och vars huvudsakliga 

verksamhet är att tillhandahålla åtkomst till 

och användning av upphovsrättsskyddade 

verk eller andra produkter, dock i enlighet 

med det särskilda undantag som 

föreskrivs i artikel 4 och den påföljande 

översyn av det undantaget som föreskrivs 

i artikel 9. Denna förordnings 

tillämpningsområde omfattar därför inte 
audiovisuella tjänster, till exempel tjänster 

vars huvudsakliga verksamhet är att 

tillhandahålla åtkomst till sändningar av 

idrottsevenemang och som tillhandahålls 

på grundval av exklusiva territoriella 

licensavtal. Åtkomst till finansiella 

tjänster till privatpersoner och mindre 

företag, däribland betaltjänster, bör 

därför också undantas, oaktat denna 

förordnings bestämmelser om icke-

diskriminering vid betalningar. 

(6) Med beaktande av att en del 

rättsliga och administrativa hinder för 

näringsidkare har avskaffats runtom i 

unionen för vissa tjänstesektorer som en 

följd av tillämpningen av direktiv 

2006/123/EG bör det materiella 

tillämpningsområdet för denna förordning 

vara enhetligt med tillämpningsområdet för 

direktiv 2006/123/EG. Som en följd av 

detta bör bestämmelserna i denna 

förordning bland annat gälla tjänster som 

levereras elektroniskt samt immateriella 

varor, vars huvudsakliga verksamhet är att 

tillhandahålla åtkomst till och användning 

av upphovsrättsskyddade verk eller andra 

produkter, för vilka näringsidkaren 

innehar rättigheterna att använda 

innehållet för de relevanta territorierna. 

Inkluderingen av audiovisuella tjänster, 

till exempel tjänster vars huvudsakliga 

verksamhet är att tillhandahålla åtkomst till 

sändningar av idrottsevenemang, är 

särskilt viktig när det gäller anpassningen 

till konsumenternas förväntningar. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  115 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Förslag till förordning 

Skäl 6 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(6) Med beaktande av att en del (6) Med beaktande av att en del 
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rättsliga och administrativa hinder för 

näringsidkare har avskaffats runtom i 

unionen för vissa tjänstesektorer som en 

följd av tillämpningen av direktiv 

2006/123/EG bör det materiella 

tillämpningsområdet för denna förordning 

vara enhetligt med tillämpningsområdet för 

direktiv 2006/123/EG. Som en följd av 

detta bör bestämmelserna i denna 

förordning bland annat gälla icke-

audiovisuella tjänster som levereras 

elektroniskt och vars huvudsakliga 

verksamhet är att tillhandahålla åtkomst till 

och användning av upphovsrättsskyddade 

verk eller andra produkter, dock i enlighet 

med det särskilda undantag som föreskrivs 

i artikel 4 och den påföljande översyn av 

det undantaget som föreskrivs i artikel 9. 

Denna förordnings tillämpningsområde 

omfattar därför inte audiovisuella tjänster, 

till exempel tjänster vars huvudsakliga 

verksamhet är att tillhandahålla åtkomst till 

sändningar av idrottsevenemang och som 

tillhandahålls på grundval av exklusiva 

territoriella licensavtal. Åtkomst till 

finansiella tjänster till privatpersoner och 

mindre företag, däribland betaltjänster, bör 

därför också undantas, oaktat denna 

förordnings bestämmelser om icke-

diskriminering vid betalningar. 

rättsliga och administrativa hinder för 

näringsidkare har avskaffats runtom i 

unionen för vissa tjänstesektorer som en 

följd av tillämpningen av direktiv 

2006/123/EG bör det materiella 

tillämpningsområdet för denna förordning 

vara enhetligt med tillämpningsområdet för 

direktiv 2006/123/EG. Som en följd av 

detta bör bestämmelserna i denna 

förordning bland annat gälla icke-

audiovisuella upphovsrättsskyddade verk 

ifall ett upphovsrättsskyddat innehåll 

blockeras av skäl som inte beror på 

upphovsrätt och tjänster som levereras 

elektroniskt och vars huvudsakliga 

verksamhet är att tillhandahålla åtkomst till 

och användning av upphovsrättsskyddade 

verk eller andra produkter, dock i enlighet 

med det särskilda undantag som föreskrivs 

i artikel 4 och den påföljande översyn av 

det undantaget som föreskrivs i artikel 9. 

Denna förordnings tillämpningsområde 

omfattar därför inte audiovisuella tjänster, 

till exempel tjänster vars huvudsakliga 

verksamhet är att tillhandahålla åtkomst till 

sändningar av idrottsevenemang och som 

tillhandahålls på grundval av exklusiva 

territoriella licensavtal. Åtkomst till 

finansiella tjänster till privatpersoner och 

mindre företag, däribland betaltjänster, bör 

därför också undantas även om 

kommissionen ändå bör undersöka 

möjligheterna att inkludera detta i 

förordningens tillämpningsområde, oaktat 

denna förordnings bestämmelser om icke-

diskriminering vid betalningar. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  116 

Sabine Verheyen, Angelika Niebler 

 

Förslag till förordning 

Skäl 6 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(6) Med beaktande av att en del 

rättsliga och administrativa hinder för 

näringsidkare har avskaffats runtom i 

unionen för vissa tjänstesektorer som en 

följd av tillämpningen av direktiv 

2006/123/EG bör det materiella 

tillämpningsområdet för denna förordning 

vara enhetligt med tillämpningsområdet för 

direktiv 2006/123/EG. Som en följd av 

detta bör bestämmelserna i denna 

förordning bland annat gälla icke-

audiovisuella tjänster som levereras 

elektroniskt och vars huvudsakliga 

verksamhet är att tillhandahålla åtkomst till 

och användning av upphovsrättsskyddade 

verk eller andra produkter, dock i enlighet 

med det särskilda undantag som föreskrivs 

i artikel 4 och den påföljande översyn av 

det undantaget som föreskrivs i artikel 9. 

Denna förordnings tillämpningsområde 

omfattar därför inte audiovisuella tjänster, 

till exempel tjänster vars huvudsakliga 

verksamhet är att tillhandahålla åtkomst till 

sändningar av idrottsevenemang och som 

tillhandahålls på grundval av exklusiva 

territoriella licensavtal. Åtkomst till 

finansiella tjänster till privatpersoner och 

mindre företag, däribland betaltjänster, bör 

därför också undantas, oaktat denna 

förordnings bestämmelser om icke-

diskriminering vid betalningar. 

(6) Med beaktande av att en del 

rättsliga och administrativa hinder för 

näringsidkare har avskaffats runtom i 

unionen för vissa tjänstesektorer som en 

följd av tillämpningen av direktiv 

2006/123/EG bör det materiella 

tillämpningsområdet för denna förordning 

vara enhetligt med tillämpningsområdet för 

direktiv 2006/123/EG. Som en följd av 

detta bör bestämmelserna i denna 

förordning bland annat gälla icke-

audiovisuella tjänster som levereras 

elektroniskt och vars huvudsakliga 

verksamhet är att tillhandahålla åtkomst till 

och användning av upphovsrättsskyddade 

verk eller andra produkter, dock i enlighet 

med det särskilda undantag som föreskrivs 

i artikel 4. Denna förordnings 

tillämpningsområde omfattar därför inte 

audiovisuella tjänster, till exempel tjänster 

vars huvudsakliga verksamhet är att 

tillhandahålla åtkomst till sändningar av 

idrottsevenemang och som tillhandahålls 

på grundval av exklusiva territoriella 

licensavtal. Åtkomst till finansiella tjänster 

till privatpersoner och mindre företag, 

däribland betaltjänster, bör därför också 

undantas, oaktat denna förordnings 

bestämmelser om icke-diskriminering vid 

betalningar. 

Or. de 

Motivering 

Åtkomst till och användning av upphovsrättsskyddade verk eller andra produkter bör inte 

heller i framtiden upptas i tillämpningsområdet för denna förordning. Annars uppstår 

överlappningar med annan EU-lagstiftning. 

 

Ändringsförslag  117 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Nicola Danti, Marlene Mizzi, Anna 

Hedh, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto 
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Förslag till förordning 

Skäl 6 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(6) Med beaktande av att en del 

rättsliga och administrativa hinder för 

näringsidkare har avskaffats runtom i 

unionen för vissa tjänstesektorer som en 

följd av tillämpningen av direktiv 

2006/123/EG bör det materiella 

tillämpningsområdet för denna förordning 

vara enhetligt med tillämpningsområdet för 

direktiv 2006/123/EG. Som en följd av 

detta bör bestämmelserna i denna 

förordning bland annat gälla icke-

audiovisuella tjänster som levereras 

elektroniskt och vars huvudsakliga 

verksamhet är att tillhandahålla åtkomst 

till och användning av 

upphovsrättsskyddade verk eller andra 

produkter, dock i enlighet med det 

särskilda undantag som föreskrivs i 

artikel 4 och den påföljande översyn av 

det undantaget som föreskrivs i artikel 9. 
Denna förordnings tillämpningsområde 

omfattar därför inte audiovisuella tjänster, 

till exempel tjänster vars huvudsakliga 

verksamhet är att tillhandahålla åtkomst till 

sändningar av idrottsevenemang och som 

tillhandahålls på grundval av exklusiva 

territoriella licensavtal. Åtkomst till 

finansiella tjänster till privatpersoner och 

mindre företag, däribland betaltjänster, bör 

därför också undantas, oaktat denna 

förordnings bestämmelser om icke-

diskriminering vid betalningar. 

(6) Med beaktande av att en del 

rättsliga och administrativa hinder för 

näringsidkare har avskaffats runtom i 

unionen för vissa tjänstesektorer som en 

följd av tillämpningen av direktiv 

2006/123/EG bör det materiella 

tillämpningsområdet för denna förordning 

vara enhetligt med tillämpningsområdet för 

direktiv 2006/123/EG. Denna förordnings 

tillämpningsområde omfattar därför inte 

audiovisuella tjänster, till exempel tjänster 

vars huvudsakliga verksamhet är att 

tillhandahålla åtkomst till sändningar av 

idrottsevenemang och som tillhandahålls 

på grundval av exklusiva territoriella 

licensavtal. Åtkomst till finansiella tjänster 

till privatpersoner och mindre företag, 

däribland betaltjänster, bör därför också 

undantas, oaktat denna förordnings 

bestämmelser om icke-diskriminering vid 

betalningar. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  118 

Vicky Ford 

 

Förslag till förordning 

Skäl 6 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(6) Med beaktande av att en del 

rättsliga och administrativa hinder för 

näringsidkare har avskaffats runtom i 

unionen för vissa tjänstesektorer som en 

följd av tillämpningen av direktiv 

2006/123/EG bör det materiella 

tillämpningsområdet för denna förordning 

vara enhetligt med tillämpningsområdet för 

direktiv 2006/123/EG. Som en följd av 

detta bör bestämmelserna i denna 

förordning bland annat gälla icke-

audiovisuella tjänster som levereras 

elektroniskt och vars huvudsakliga 

verksamhet är att tillhandahålla åtkomst 

till och användning av 

upphovsrättsskyddade verk eller andra 

produkter, dock i enlighet med det 

särskilda undantag som föreskrivs i 

artikel 4 och den påföljande översyn av 

det undantaget som föreskrivs i artikel 9. 

Denna förordnings tillämpningsområde 

omfattar därför inte audiovisuella tjänster, 

till exempel tjänster vars huvudsakliga 

verksamhet är att tillhandahålla åtkomst till 

sändningar av idrottsevenemang och som 

tillhandahålls på grundval av exklusiva 

territoriella licensavtal. Åtkomst till 

finansiella tjänster till privatpersoner och 

mindre företag, däribland betaltjänster, bör 

därför också undantas, oaktat denna 

förordnings bestämmelser om icke-

diskriminering vid betalningar. 

(6) Med beaktande av att en del 

rättsliga och administrativa hinder för 

näringsidkare har avskaffats runtom i 

unionen för vissa tjänstesektorer som en 

följd av tillämpningen av direktiv 

2006/123/EG bör det materiella 

tillämpningsområdet för denna förordning 

vara enhetligt med tillämpningsområdet för 

direktiv 2006/123/EG. Som en följd av 

detta bör denna förordnings 

tillämpningsområde inte omfatta 

audiovisuella tjänster, till exempel tjänster 

vars huvudsakliga verksamhet är att 

tillhandahålla åtkomst till sändningar av 

idrottsevenemang och som tillhandahålls 

på grundval av exklusiva territoriella 

licensavtal. Åtkomst till finansiella tjänster 

till privatpersoner och mindre företag, 

däribland betaltjänster, bör därför också 

undantas, oaktat denna förordnings 

bestämmelser om icke-diskriminering vid 

betalningar. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  119 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Förslag till förordning 

Skäl 6 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(6) Med beaktande av att en del (6) Med beaktande av att en del 
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rättsliga och administrativa hinder för 

näringsidkare har avskaffats runtom i 

unionen för vissa tjänstesektorer som en 

följd av tillämpningen av direktiv 

2006/123/EG bör det materiella 

tillämpningsområdet för denna förordning 

vara enhetligt med tillämpningsområdet för 

direktiv 2006/123/EG. Som en följd av 

detta bör bestämmelserna i denna 

förordning bland annat gälla icke-

audiovisuella tjänster som levereras 

elektroniskt och vars huvudsakliga 

verksamhet är att tillhandahålla åtkomst 

till och användning av 

upphovsrättsskyddade verk eller andra 

produkter, dock i enlighet med det 

särskilda undantag som föreskrivs i artikel 

4 och den påföljande översyn av det 

undantaget som föreskrivs i artikel 9. 

Denna förordnings tillämpningsområde 

omfattar därför inte audiovisuella tjänster, 

till exempel tjänster vars huvudsakliga 

verksamhet är att tillhandahålla åtkomst till 

sändningar av idrottsevenemang och som 

tillhandahålls på grundval av exklusiva 

territoriella licensavtal. Åtkomst till 

finansiella tjänster till privatpersoner och 

mindre företag, däribland betaltjänster, bör 

därför också undantas, oaktat denna 

förordnings bestämmelser om icke-

diskriminering vid betalningar. 

rättsliga och administrativa hinder för 

näringsidkare har avskaffats runtom i 

unionen för vissa tjänstesektorer som en 

följd av tillämpningen av direktiv 

2006/123/EG bör det materiella 

tillämpningsområdet för denna förordning 

vara enhetligt med tillämpningsområdet för 

direktiv 2006/123/EG. Som en följd av 

detta bör bestämmelserna i denna 

förordning bland annat gälla icke-

audiovisuella tjänster som levereras 

elektroniskt, dock i enlighet med det 

särskilda undantag som föreskrivs i artikel 

4 och den påföljande översyn av det 

undantaget som föreskrivs i artikel 9. 

Audiovisuella tjänster är i lika hög grad 

kulturella som ekonomiska tjänster. Deras 

betydelse motiverar att särskilda regler 

tillämpas på dessa tjänster. Denna 

förordnings tillämpningsområde omfattar 

därför inte audiovisuella tjänster, till 

exempel tjänster vars huvudsakliga 

verksamhet är att tillhandahålla åtkomst till 

sändningar av idrottsevenemang och som 

tillhandahålls på grundval av exklusiva 

territoriella licensavtal. Åtkomst till 

finansiella tjänster till privatpersoner och 

mindre företag, däribland betaltjänster, bör 

därför också undantas, oaktat denna 

förordnings bestämmelser om icke-

diskriminering vid betalningar. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  120 

Vicky Ford 

 

Förslag till förordning 

Skäl 6a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (6a) Bestämmelserna i denna 

förordning bör bland annat gälla icke-

audiovisuella tjänster som levereras 

elektroniskt och vars huvudsakliga 

verksamhet är att tillhandahålla åtkomst 
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till och användning av 

upphovsrättsskyddade verk eller andra 

produkter, i enlighet med det särskilda 

undantag som föreskrivs i artikel 4. Icke-

audiovisuella upphovsrättsskyddade 

tjänster förlitar sig på ett komplext 

nätverk av territoriella licensavtal. Om 

den huvudsakliga verksamheten för dessa 

tjänster är att tillhandahålla 

upphovsrättsskyddade verk eller andra 

skyddade produkter ska de inte omfattas 

av artikel 4. Detta undantag kan 

omprövas i väntan på utvärdering i 

enlighet med artikel 9. 

Or. en 

Motivering 

Ett klargörande av de exakta detaljerna för undantaget i artikel 4. 

 

Ändringsförslag  121 

Philippe Juvin 

 

Förslag till förordning 

Skäl 6a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (6a) Mot bakgrund av egenarten hos 

kulturella verk som distribueras i enlighet 

med särskilda kommersiella modeller bör 

denna förordning inte ha någon inverkan 

på principen om upphovsrättens 

territoriella grund inom olika kulturella 

sektorer. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  122 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Løkkegaard 

 

Förslag till förordning 

Skäl 7 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(7) Diskriminering kan också 

förekomma gällande tjänster inom 

transportsektorn, i synnerhet vid 

försäljning av biljetter för persontransport. 

Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 1008/200818, 

Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 1177/201019 och 

Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 181/201120 föreskriver 

emellertid redan omfattande 

diskrimineringsförbud som gäller all 

diskrimineringspraxis som denna 

förordning syftar till att åtgärda. Avsikten 

är därtill att Europaparlamentets och 

rådets förordning (EU) nr 1371/200721 

ska ändras i detta hänseende inom en 

snar framtid. Tjänster inom 

transportsektorn bör av denna orsak, och 

för att säkerställa enhetlighet med 

tillämpningsområdet för direktiv 

2006/123/EG, inte omfattas av denna 

förordnings tillämpningsområde. 

(7) Diskriminering kan också 

förekomma gällande tjänster inom 

transportsektorn, i synnerhet vid 

försäljning av biljetter för persontransport, 

och därför bör bestämmelserna i denna 

förordning även gälla dessa tjänster. 

__________________  

18 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 1008/2008 av den 24 

september 2008 om gemensamma regler 

för tillhandahållande av lufttrafik i 

gemenskapen (EUT L 293, 31.10.2008, s. 

3). 

 

19 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 1177/2010 av den 24 

november 2010 om passagerares 

rättigheter vid resor till sjöss och på inre 

vattenvägar och om ändring av 

förordning (EG) nr 2006/2004 (EUT L 

334, 17.12.2010, s. 1). 

 

20 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 181/2011 av den 16 

februari 2011 om passagerares rättigheter 

vid busstransport och om ändring av 

förordning (EG) nr 2006/2004 (EUT L 55, 

28.2.2011, s. 1). 
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21 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 1371/2007 av den 23 

oktober 2007 om rättigheter och 

skyldigheter för tågresenärer (EUT L 315, 

3.12.2007, s. 14). 

 

Or. en 

(Se ändringsförslag till artikel 1.3 och förordningens tillämpningsområde) 

 

Ändringsförslag  123 

Robert Jarosław Iwaszkiewicz 

 

Förslag till förordning 

Skäl 7 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(7) Diskriminering kan också 

förekomma gällande tjänster inom 

transportsektorn, i synnerhet vid 

försäljning av biljetter för persontransport. 

Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 1008/200818, 

Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 1177/201019 och 

Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 181/201120 föreskriver 

emellertid redan omfattande 

diskrimineringsförbud som gäller all 

diskrimineringspraxis som denna 

förordning syftar till att åtgärda. Avsikten 

är därtill att Europaparlamentets och 

rådets förordning (EU) nr 1371/200721 

ska ändras i detta hänseende inom en 

snar framtid. Tjänster inom 

transportsektorn bör av denna orsak, och 

för att säkerställa enhetlighet med 

tillämpningsområdet för direktiv 

2006/123/EG, inte omfattas av denna 

förordnings tillämpningsområde. 

(7) Diversifiering av villkor och priser 

för gränsöverskridande transaktioner 

mellan EU-länderna gällande 

transporttjänster, i synnerhet vid 

försäljning av biljetter ska fortsättningsvis 

omfattas av direktivet. Därför kan 

innehållet i det kommersiella utbudet 

samt dess villkor inte vara olika beroende 

på IP-adressen. Samtidigt undantas 

avgifter kopplade till elektronisk betalning 

från direktivets räckvidd. 

__________________  

18 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 1008/2008 av den 24 

september 2008 om gemensamma regler 

för tillhandahållande av lufttrafik i 

gemenskapen (EUT L 293, 31.10.2008, s. 
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3). 

19 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 1177/2010 av den 24 

november 2010 om passagerares 

rättigheter vid resor till sjöss och på inre 

vattenvägar och om ändring av 

förordning (EG) nr 2006/2004 (EUT L 

334, 17.12.2010, s. 1). 

 

20 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 181/2011 av den 16 

februari 2011 om passagerares rättigheter 

vid busstransport och om ändring av 

förordning (EG) nr 2006/2004 (EUT L 55, 

28.2.2011, s. 1). 

 

21 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 1371/2007 av den 23 

oktober 2007 om rättigheter och 

skyldigheter för tågresenärer (EUT L 315, 

3.12.2007, s. 14). 

 

Or. pl 

 

Ändringsförslag  124 

Antanas Guoga 

 

Förslag till förordning 

Skäl 7 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(7) Diskriminering kan också 

förekomma gällande tjänster inom 

transportsektorn, i synnerhet vid 

försäljning av biljetter för persontransport. 

Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 1008/200818, Europaparlamentets 

och rådets förordning (EU) nr 1177/201019 

och Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 181/201120 föreskriver 

emellertid redan omfattande 

diskrimineringsförbud som gäller all 

diskrimineringspraxis som denna 

förordning syftar till att åtgärda. Avsikten 

är därtill att Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 1371/200721 ska ändras 

i detta hänseende inom en snar framtid. 

(7) Diskriminering förekommer också 

gällande tjänster inom transportsektorn, i 

synnerhet vid försäljning av biljetter för 

persontransport, även om 

Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 1008/200818, Europaparlamentets 

och rådets förordning (EU) nr 1177/201019 

och Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 181/201120 redan 

föreskriver omfattande 

diskrimineringsförbud som gäller all 

diskrimineringspraxis som denna 

förordning syftar till att åtgärda. Avsikten 

är därtill att Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 1371/200721 ska ändras 

i detta hänseende inom en snar framtid. 



 

PE599.759v01-00 38/135 AM\1117294SV.docx 

SV 

Tjänster inom transportsektorn bör av 

denna orsak, och för att säkerställa 

enhetlighet med tillämpningsområdet för 

direktiv 2006/123/EG, inte omfattas av 

denna förordnings tillämpningsområde. 

Efter en översyn av denna förordning bör 
tjänster inom transportsektorn av denna 

orsak antingen omfattas av denna 

förordnings tillämpningsområde, eller så 

bör diskrimineringsförbud som omfattar 

alla diskrimineringsmetoder effektivt 

verkställas genom specifik 

unionslagstiftning inom detta område. 

__________________ __________________ 

18 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 1008/2008 av den 24 

september 2008 om gemensamma regler 

för tillhandahållande av lufttrafik i 

gemenskapen (EUT L 293, 31.10.2008, s. 

3). 

18 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 1008/2008 av den 24 

september 2008 om gemensamma regler 

för tillhandahållande av lufttrafik i 

gemenskapen (EUT L 293, 31.10.2008, s. 

3). 

19 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 1177/2010 av den 24 

november 2010 om passagerares rättigheter 

vid resor till sjöss och på inre vattenvägar 

och om ändring av förordning (EG) nr 

2006/2004 (EUT L 334, 17.12.2010, s. 1). 

19 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 1177/2010 av den 24 

november 2010 om passagerares rättigheter 

vid resor till sjöss och på inre vattenvägar 

och om ändring av förordning (EG) nr 

2006/2004 (EUT L 334, 17.12.2010, s. 1). 

20 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 181/2011 av den 16 

februari 2011 om passagerares rättigheter 

vid busstransport och om ändring av 

förordning (EG) nr 2006/2004 (EUT L 55, 

28.2.2011, s. 1). 

20 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 181/2011 av den 16 

februari 2011 om passagerares rättigheter 

vid busstransport och om ändring av 

förordning (EG) nr 2006/2004 (EUT L 55, 

28.2.2011, s. 1). 

21 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 1371/2007 av den 23 

oktober 2007 om rättigheter och 

skyldigheter för tågresenärer (EUT L 315, 

3.12.2007, s. 14). 

21 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 1371/2007 av den 23 

oktober 2007 om rättigheter och 

skyldigheter för tågresenärer (EUT L 315, 

3.12.2007, s. 14). 

Or. en 

 

Ändringsförslag  125 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Förslag till förordning 

Skäl 7a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (7a) Denna förordning bör även 

omfatta försäljning av pakettjänster. En 
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näringsidkare bör dock inte vara 

förpliktigad att sälja pakettjänsterna om 

denne inte innehar den juridiska 

rättigheten att tillhandahålla delar av en 

tjänst eller flera tjänster som ingår i detta 

paket. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  126 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Lucy Anderson, Christel 

Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Förslag till förordning 

Skäl 9 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(9) I enlighet med 

Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 593/2008 får den lag 

som ska tillämpas för ett avtal mellan en 

konsument och en näringsidkare som 

bedriver sin affärsverksamhet eller 

yrkesverksamhet i det land där 

konsumenten har sin vanliga vistelseort 

eller på något sätt riktar sådan 

verksamhet till det landet eller till flera 

länder, inbegripet det landet, inte medföra 

att konsumenten berövas det skydd som 

tillförsäkras konsumenten genom sådana 

bestämmelser som inte kan avtalas bort 

enligt lagen i det land där konsumenten 

har sin vanliga vistelseort. I enlighet med 

Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 1215/2012 23 får 

konsumenten, om talan avser avtal som 

har ingåtts av en konsument och en 

näringsidkare som bedriver kommersiell 

verksamhet eller yrkesverksamhet i den 

medlemsstat där konsumenten har 

hemvist eller, på något sätt, riktar sådan 

verksamhet till den medlemsstaten eller 

flera stater, däribland den medlemsstaten, 

väcka talan mot den andra avtalsparten i 

den medlemsstat där denne har hemvist, 

och talan mot en konsument får väckas 

utgår 
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endast vid domstolarna i den medlemsstat 

där konsumenten har hemvist. 

__________________  

22 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 593/2008 av den 17 

juni 2008 om tillämplig lag för 

avtalsförpliktelser (Rom I) (EUT L 177, 

4.7.2008, s. 6). 

 

23 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 1215/2012 av den 12 

december 2012 om domstols behörighet 

och om erkännande och verkställighet av 

domar på privaträttens område (EUT L 

351, 20.12.2012, s. 1). 

 

Or. en 

 

Ändringsförslag  127 

Antanas Guoga 

 

Förslag till förordning 

Skäl 9 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(9) I enlighet med Europaparlamentets 

och rådets förordning (EG) nr 593/200822 

får den lag som ska tillämpas för ett avtal 

mellan en konsument och en 

näringsidkare som bedriver sin 

affärsverksamhet eller yrkesverksamhet i 

det land där konsumenten har sin vanliga 

vistelseort eller på något sätt riktar sådan 

verksamhet till det landet eller till flera 

länder, inbegripet det landet, inte medföra 

att konsumenten berövas det skydd som 

tillförsäkras konsumenten genom sådana 

bestämmelser som inte kan avtalas bort 

enligt lagen i det land där konsumenten har 

sin vanliga vistelseort. I enlighet med 

Europaparlamentets och rådets förordning 

(EU) nr 1215/201223 får konsumenten, om 

talan avser avtal som har ingåtts av en 

konsument och en näringsidkare som 

bedriver kommersiell verksamhet eller 

yrkesverksamhet i den medlemsstat där 

(9) Denna förordning bör inte 

påverka tillämpningen av 
Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 593/200822. Om en näringsidkare 

aktivt riktar sin verksamhet till eller 

deklarerar den i ett land eller flera länder 

där konsumenten har sin vanliga vistelseort 

får valet av tillämplig lag för avtal mellan 

en konsument och en näringsidkare inte 

medföra att konsumenten berövas det 

skydd som tillförsäkras konsumenten 

genom sådana bestämmelser som inte kan 

avtalas bort enligt lagen i det land där 

konsumenten har sin vanliga vistelseort. I 

enlighet med Europaparlamentets och 

rådets förordning (EU) nr 1215/201223 får 

konsumenten, om talan avser avtal som har 

ingåtts av en konsument och en 

näringsidkare som bedriver kommersiell 

verksamhet eller yrkesverksamhet i den 

medlemsstat där konsumenten har hemvist 
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konsumenten har hemvist eller, på något 

sätt, riktar sådan verksamhet till den 

medlemsstaten eller flera stater, däribland 

den medlemsstaten, väcka talan mot den 

andra avtalsparten i den medlemsstat där 

denne har hemvist, och talan mot en 

konsument får väckas endast vid 

domstolarna i den medlemsstat där 

konsumenten har hemvist. 

eller, på något sätt, riktar sådan verksamhet 

till den medlemsstaten eller flera stater, 

däribland den medlemsstaten, väcka talan 

mot den andra avtalsparten i den 

medlemsstat där denne har hemvist, och 

talan mot en konsument får väckas endast 

vid domstolarna i den medlemsstat där 

konsumenten har hemvist. 

__________________ __________________ 

22 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 593/2008 av den 17 

juni 2008 om tillämplig lag för 

avtalsförpliktelser (Rom I) (EUT L 177, 

4.7.2008, s. 6). 

22 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 593/2008 av den 17 

juni 2008 om tillämplig lag för 

avtalsförpliktelser (Rom I) (EUT L 177, 

4.7.2008, s. 6). 

23 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 1215/2012 av den 12 

december 2012 om domstols behörighet 

och om erkännande och verkställighet av 

domar på privaträttens område (EUT L 

351, 20.12.2012, s. 1). 

23 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 1215/2012 av den 12 

december 2012 om domstols behörighet 

och om erkännande och verkställighet av 

domar på privaträttens område (EUT L 

351, 20.12.2012, s. 1). 

Or. en 

 

Ändringsförslag  128 

Morten Løkkegaard 

 

Förslag till förordning 

Skäl 10 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(10) Denna förordning bör inte påverka 

unionslagstiftningen om civilrättsligt 

samarbete, i synnerhet de bestämmelser om 

den tillämpliga lagen för avtalsförpliktelser 

och behörighet vilka fastställs i 

Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 593/2008 24 och 

Europaparlamentets och rådets förordning 

(EU) nr 1215/2012 25 , även tillämpningen 

av dessa akter och bestämmelser i enskilda 

fall. I synnerhet bör det faktum att en 

näringsidkare följer bestämmelserna i 

denna förordning inte i sig tolkas som att 

denna riktar sin verksamhet till 

(10) Denna förordning ska inte påverka 

tillämpningen av unionslagstiftningen om 

civilrättsligt samarbete, i synnerhet de 

bestämmelser om den tillämpliga lagen för 

avtalsförpliktelser och behörighet vilka 

fastställs i Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 593/200824 och 

Europaparlamentets och rådets förordning 

(EU) nr 1215/201225, även tillämpningen 

av dessa akter och bestämmelser i enskilda 

fall. I synnerhet bör det faktum att en 

näringsidkare följer bestämmelserna i 

denna förordning inte i sig tolkas som att 

denne riktar sin verksamhet till den 



 

PE599.759v01-00 42/135 AM\1117294SV.docx 

SV 

konsumentens medlemsstat i ett sådant 

tillämpningssyfte. 

medlemsstat där konsumenten har sin 

vanliga vistelseort eller hemvist i den 

mening som avses i artikel 6.1 b i 

förordning (EG) nr 593/2008 och i artikel 

17.1 c i förordning (EU) 1215/2012. 

Därför bör en näringsidkare som i 

enlighet med denna förordning inte 

blockerar eller begränsar åtkomsten till 

sina onlinegränssnitt för kunder från 

andra medlemsstater, tillämpar andra 

allmänna åtkomstvillkor vid försäljning 

av varor eller tjänster i de särskilda 

omständigheter som fastställs i denna 

förordning, eller tillämpar andra villkor 

för betalningstransaktioner inom ramen 

för de betalningsmetoder denna godtar, 

inte enbart på grundval av dessa skäl 

anses rikta sin verksamhet till den 

medlemsstat där konsumenten har sin 

vanliga vistelseort eller hemvist i syfte att 

fastställa den tillämpliga lagen och 

behörigheten. 

__________________ __________________ 

24 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 593/2008 av den 17 

juni 2008 om tillämplig lag för 

avtalsförpliktelser (Rom I) (EUT L 177, 

4.7.2008, s. 6). 

24 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 593/2008 av den 17 

juni 2008 om tillämplig lag för 

avtalsförpliktelser (Rom I) (EUT L 177, 

4.7.2008, s. 6). 

25 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 1215/2012 av den 12 

december 2012 om domstols behörighet 

och om erkännande och verkställighet av 

domar på privaträttens område (EUT L 

351, 20.12.2012, s. 1). 

25 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 1215/2012 av den 12 

december 2012 om domstols behörighet 

och om erkännande och verkställighet av 

domar på privaträttens område (EUT L 

351, 20.12.2012, s. 1). 

Or. en 

Motivering 

Interaktionen mellan Rom I, Bryssel I och förordningen om geoblockering bör framgå tydligt 

av texten. Denna text ska säkerställa samstämmighet med den befintliga rättsliga ramen såväl 

som rättssäkerhet för både företag och konsumenter genom att uttryckligen fastställa att 

efterlevnad av denna förordning inte i sig ska innebära att en näringsidkare riktar sin 

verksamhet till en annan marknad. 
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Ändringsförslag  129 

Maria Grapini 

 

Förslag till förordning 

Skäl 10 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(10) Denna förordning bör inte påverka 

unionslagstiftningen om civilrättsligt 

samarbete, i synnerhet de bestämmelser om 

den tillämpliga lagen för avtalsförpliktelser 

och behörighet vilka fastställs i 

Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 593/200824 och 

Europaparlamentets och rådets förordning 

(EU) nr 1215/201225, även tillämpningen 

av dessa akter och bestämmelser i enskilda 

fall. I synnerhet bör det faktum att en 

näringsidkare följer bestämmelserna i 

denna förordning inte i sig tolkas som att 

denna riktar sin verksamhet till 

konsumentens medlemsstat i ett sådant 

tillämpningssyfte. 

(10) Denna förordning bör inte påverka 

unionslagstiftningen om civilrättsligt 

samarbete, i synnerhet de bestämmelser om 

den tillämpliga lagen för avtalsförpliktelser 

och behörighet vilka fastställs i 

Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 593/200824 och 

Europaparlamentets och rådets förordning 

(EU) nr 1215/201225, även tillämpningen 

av dessa akter och bestämmelser i enskilda 

fall. I synnerhet bör det faktum att en 

näringsidkare följer bestämmelserna i 

denna förordning inte i sig tolkas som att 

denna riktar sin verksamhet till 

konsumentens medlemsstat i ett sådant 

tillämpningssyfte i den mening som avses i 

artikel 6.1 b i förordning (EG) nr 

593/2008 och artikel 17.1 c i förordning 

(EU) nr 1215/2012. Vid fastställande av 

tillämplig lag och behörig domstol bör 

därför den omständigheten att 

näringsidkaren inte blockerar eller 

begränsar åtkomsten till sitt 

onlinegränssnitt för kunder från en 

annan medlemsstat, inte tillämpar andra 

allmänna villkor för åtkomst i de fall som 

anges i denna förordning eller inte 

tillämpar andra villkor för 

avtalstransaktioner vad gäller de 

betalningsmedel som näringsidkaren 

godtar inte anses visa på att 

näringsidkaren riktar sin verksamhet till 

konsumentens medlemsstat. Detta följer 

av Europeiska unionens domstols 

rättspraxis, enligt vilken det vid 

fastställandet av huruvida en verksamhet 

riktas till konsumentens medlemsstat 

måste påvisas att näringsidkaren har 

uttryckt en avsikt att göra detta. En sådan 

avsikt kan inte antas föreligga om 

näringsidkaren enbart efterlever de 
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juridiska skyldigheter som anges i denna 

förordning. Det följer även av Europeiska 

unionens domstols rättspraxis att åtkomst 

till en webbplats i en annan medlemsstat 

än den som näringsidkaren är etablerad i 

inte utgör tillräcklig grund för att 

fastställa att näringsidkaren omdirigerar 

sin verksamhet till en annan medlemsstat. 

Dessutom är frågan om huruvida en 

webbplats är interaktiv inte en avgörande 

faktor. Det ska emellertid stå 

näringsidkaren fritt att rikta sin 

verksamhet till den medlemsstat där 

konsumenten har sin vanliga vistelseort 

eller hemvist. En analys bör genomföras i 

varje enskilt fall för att fastställa huruvida 

det förekommer ytterligare faktorer utöver 

ren efterlevnad av de befintliga tvingande 

bestämmelserna och huruvida detta utgör 

bevis utifrån vilka man kan dra slutsatsen 

att näringsidkaren har haft för avsikt att 

rikta sin verksamhet till den medlemsstat 

där konsumenten har sin vanliga 

vistelseort eller hemvist. 

__________________ __________________ 

24 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 593/2008 av den 17 

juni 2008 om tillämplig lag för 

avtalsförpliktelser (Rom I) (EUT L 177, 

4.7.2008, s. 6). 

24 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 593/2008 av den 17 

juni 2008 om tillämplig lag för 

avtalsförpliktelser (Rom I) (EUT L 177, 

4.7.2008, s. 6). 

25 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 1215/2012 av den 12 

december 2012 om domstols behörighet 

och om erkännande och verkställighet av 

domar på privaträttens område (EUT L 

351, 20.12.2012, s. 1). 

25 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 1215/2012 av den 12 

december 2012 om domstols behörighet 

och om erkännande och verkställighet av 

domar på privaträttens område (EUT L 

351, 20.12.2012, s. 1). 

Or. ro 

 

Ändringsförslag  130 

Marco Zullo 

 

Förslag till förordning 

Skäl 10 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(10) Denna förordning bör inte påverka 

unionslagstiftningen om civilrättsligt 

samarbete, i synnerhet de bestämmelser om 

den tillämpliga lagen för avtalsförpliktelser 

och behörighet vilka fastställs i 

Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 593/200824 och 

Europaparlamentets och rådets förordning 

(EU) nr 1215/201225, även tillämpningen 

av dessa akter och bestämmelser i enskilda 

fall. I synnerhet bör det faktum att en 

näringsidkare följer bestämmelserna i 

denna förordning inte i sig tolkas som att 

denna riktar sin verksamhet till 

konsumentens medlemsstat i ett sådant 

tillämpningssyfte. 

(10) Såvida det inte är strikt nödvändigt 

bör denna förordning inte påverka 

unionslagstiftningen om civilrättsligt 

samarbete, i synnerhet de bestämmelser om 

den tillämpliga lagen för avtalsförpliktelser 

och behörighet vilka fastställs i 

Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 593/200824 och 

Europaparlamentets och rådets förordning 

(EU) nr 1215/201225, även tillämpningen 

av dessa akter och bestämmelser i enskilda 

fall. I synnerhet bör det faktum att en 

näringsidkare följer bestämmelserna i 

denna förordning inte i sig tolkas som att 

denna riktar sin verksamhet till 

konsumentens medlemsstat i ett sådant 

tillämpningssyfte. Vid fastställande av 

tillämplig lag och behörig domstol bör 

dessutom den omständigheten att en 

näringsidkare avstår från att blockera 

eller begränsa åtkomsten till sitt 

onlinegränssnitt för kunder från en 

annan medlemsstat, eller från att tillämpa 

andra villkor för åtkomst i de situationer 

som anges i denna förordning, eller från 

att diskriminera i fråga om betalning, inte 

innebära att näringsidkaren riktar sin 

verksamhet till kundens medlemsstat, 

såvida inte näringsidkaren har visat en 

tydlig avsikt att rikta sin verksamhet till 

den medlemsstat där kunden har sin 

hemvist eller vanliga vistelseort, 

exempelvis genom leveranskapacitet eller 

reklam som kan spåras till 

näringsidkaren.  

__________________ __________________ 

24 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 593/2008 av den 17 

juni 2008 om tillämplig lag för 

avtalsförpliktelser (Rom I) (EUT L 177, 

4.7.2008, s. 6). 

24 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 593/2008 av den 17 

juni 2008 om tillämplig lag för 

avtalsförpliktelser (Rom I) (EUT L 177, 

4.7.2008, s. 6). 

25 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 1215/2012 av den 12 

december 2012 om domstols behörighet 

och om erkännande och verkställighet av 

25 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 1215/2012 av den 12 

december 2012 om domstols behörighet 

och om erkännande och verkställighet av 
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domar på privaträttens område (EUT L 

351, 20.12.2012, s. 1). 

domar på privaträttens område (EUT L 

351, 20.12.2012, s. 1). 

Or. it 

 

Ändringsförslag  131 

Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Marc Tarabella, Nicola Danti, 

Anna Hedh, Lucy Anderson, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Förslag till förordning 

Skäl 10 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(10) Denna förordning bör inte påverka 

unionslagstiftningen om civilrättsligt 

samarbete, i synnerhet de bestämmelser om 

den tillämpliga lagen för avtalsförpliktelser 

och behörighet vilka fastställs i 

Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 593/2008 24 och 

Europaparlamentets och rådets förordning 

(EU) nr 1215/2012 25 , även tillämpningen 

av dessa akter och bestämmelser i 

enskilda fall. I synnerhet bör det faktum 

att en näringsidkare följer 

bestämmelserna i denna förordning inte i 

sig tolkas som att denna riktar sin 

verksamhet till konsumentens 

medlemsstat i ett sådant tillämpningssyfte. 

(10) Denna förordning bör inte införa 

ytterligare regler om civilrättsligt 

samarbete, i synnerhet de bestämmelser om 

den tillämpliga lagen för avtalsförpliktelser 

och behörighet vilka fastställs i 

Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 593/200824 och 

Europaparlamentets och rådets förordning 

(EU) nr 1215/201225. 

__________________ __________________ 

24 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 593/2008 av den 17 

juni 2008 om tillämplig lag för 

avtalsförpliktelser (Rom I) (EUT L 177, 

4.7.2008, s. 6). 

24 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 593/2008 av den 17 

juni 2008 om tillämplig lag för 

avtalsförpliktelser (Rom I) (EUT L 177, 

4.7.2008, s. 6). 

25 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 1215/2012 av den 12 

december 2012 om domstols behörighet 

och om erkännande och verkställighet av 

domar på privaträttens område (EUT L 

351, 20.12.2012, s. 1). 

25 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 1215/2012 av den 12 

december 2012 om domstols behörighet 

och om erkännande och verkställighet av 

domar på privaträttens område (EUT L 

351, 20.12.2012, s. 1). 

Or. en 
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Ändringsförslag  132 

Julia Reda 

 

Förslag till förordning 

Skäl 10 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(10) Denna förordning bör inte påverka 

unionslagstiftningen om civilrättsligt 

samarbete, i synnerhet de bestämmelser om 

den tillämpliga lagen för avtalsförpliktelser 

och behörighet vilka fastställs i 

Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 593/200824 och 

Europaparlamentets och rådets förordning 

(EU) nr 1215/201225, även tillämpningen 

av dessa akter och bestämmelser i enskilda 

fall. I synnerhet bör det faktum att en 

näringsidkare följer bestämmelserna i 

denna förordning inte i sig tolkas som att 

denna riktar sin verksamhet till 

konsumentens medlemsstat i ett sådant 

tillämpningssyfte. 

(10) Denna förordning bör inte påverka 

unionslagstiftningen om civilrättsligt 

samarbete, i synnerhet de bestämmelser om 

den tillämpliga lagen för avtalsförpliktelser 

och behörighet vilka fastställs i 

Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 593/200824 och 

Europaparlamentets och rådets förordning 

(EU) nr 1215/201225, även tillämpningen 

av dessa akter och bestämmelser i enskilda 

fall. Det faktum att en näringsidkare följer 

bestämmelserna i denna förordning bör 

inte i sig tolkas som att denna riktar sin 

verksamhet till konsumentens medlemsstat 

i den mening som avses i artikel 6.1 i 

förordning (EG) nr 593/2008 och i artikel 

17.1 c i förordning (EU) nr 1215/2012. 

__________________ __________________ 

24 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 593/2008 av den 17 

juni 2008 om tillämplig lag för 

avtalsförpliktelser (Rom I) (EUT L 177, 

4.7.2008, s. 6). 

24 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 593/2008 av den 17 

juni 2008 om tillämplig lag för 

avtalsförpliktelser (Rom I) (EUT L 177, 

4.7.2008, s. 6). 

25 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 1215/2012 av den 12 

december 2012 om domstols behörighet 

och om erkännande och verkställighet av 

domar på privaträttens område (EUT L 

351, 20.12.2012, s. 1). 

25 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 1215/2012 av den 12 

december 2012 om domstols behörighet 

och om erkännande och verkställighet av 

domar på privaträttens område (EUT L 

351, 20.12.2012, s. 1). 

Or. en 

 

Ändringsförslag  133 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 
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Förslag till förordning 

Skäl 10 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(10) Denna förordning bör inte påverka 

unionslagstiftningen om civilrättsligt 

samarbete, i synnerhet de bestämmelser om 

den tillämpliga lagen för avtalsförpliktelser 

och behörighet vilka fastställs i 

Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 593/200824 och 

Europaparlamentets och rådets förordning 

(EU) nr 1215/201225, även tillämpningen 

av dessa akter och bestämmelser i enskilda 

fall. I synnerhet bör det faktum att en 

näringsidkare följer bestämmelserna i 

denna förordning inte i sig tolkas som att 

denna riktar sin verksamhet till 

konsumentens medlemsstat i ett sådant 

tillämpningssyfte. 

(10) Denna förordning bör inte påverka 

tillämpningen av unionslagstiftningen om 

civilrättsligt samarbete, i synnerhet de 

bestämmelser om den tillämpliga lagen för 

avtalsförpliktelser och behörighet vilka 

fastställs i Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 593/200824 och 

Europaparlamentets och rådets förordning 

(EU) nr 1215/201225, även tillämpningen 

av dessa akter och bestämmelser i enskilda 

fall. I synnerhet bör det faktum att en 

näringsidkare tillhandahåller åtkomst till 

sitt onlinegränssnitt för konsumenter från 

andra medlemsstater i enlighet med 
bestämmelserna i denna förordning inte i 

sig tolkas som att denna riktar sin 

verksamhet till konsumentens medlemsstat 

i ett sådant tillämpningssyfte. 

__________________ __________________ 

24 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 593/2008 av den 17 

juni 2008 om tillämplig lag för 

avtalsförpliktelser (Rom I) (EUT L 177, 

4.7.2008, s. 6). 

24 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 593/2008 av den 17 

juni 2008 om tillämplig lag för 

avtalsförpliktelser (Rom I) (EUT L 177, 

4.7.2008, s. 6). 

25 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 1215/2012 av den 12 

december 2012 om domstols behörighet 

och om erkännande och verkställighet av 

domar på privaträttens område (EUT L 

351, 20.12.2012, s. 1). 

25 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 1215/2012 av den 12 

december 2012 om domstols behörighet 

och om erkännande och verkställighet av 

domar på privaträttens område (EUT L 

351, 20.12.2012, s. 1). 

Or. en 

 

Ändringsförslag  134 

Evelyne Gebhardt, Evelyn Regner, Josef Weidenholzer 

 

Förslag till förordning 

Skäl 10 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(10) Denna förordning bör inte påverka 

unionslagstiftningen om civilrättsligt 

samarbete, i synnerhet de bestämmelser om 

den tillämpliga lagen för avtalsförpliktelser 

och behörighet vilka fastställs i 

Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 593/200824 och 

Europaparlamentets och rådets förordning 

(EU) nr 1215/201225, även tillämpningen 

av dessa akter och bestämmelser i enskilda 

fall. I synnerhet bör det faktum att en 

näringsidkare följer bestämmelserna i 

denna förordning inte i sig tolkas som att 

denna riktar sin verksamhet till 

konsumentens medlemsstat i ett sådant 

tillämpningssyfte. 

(10) Denna förordning bör inte påverka 

unionslagstiftningen inom området 

internationell privaträtt och särskilt inte 

inom området civilrättsligt samarbete, i 

synnerhet de bestämmelser om den 

tillämpliga lagen för avtalsförpliktelser och 

behörighet vilka fastställs i 

Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 593/200824 och 

Europaparlamentets och rådets förordning 

(EU) nr 1215/201225, även tillämpningen 

av dessa akter och bestämmelser i enskilda 

fall. I synnerhet bör det faktum att en 

näringsidkare följer bestämmelserna i 

denna förordning inte i sig tolkas som att 

denna riktar sin verksamhet till 

konsumentens medlemsstat i ett sådant 

tillämpningssyfte. 

__________________ __________________ 

24 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 593/2008 av den 17 

juni 2008 om tillämplig lag för 

avtalsförpliktelser (Rom I) (EUT L 177, 

4.7.2008, s. 6). 

24 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 593/2008 av den 17 

juni 2008 om tillämplig lag för 

avtalsförpliktelser (Rom I) (EUT L 177, 

4.7.2008, s. 6). 

25 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 1215/2012 av den 12 

december 2012 om domstols behörighet 

och om erkännande och verkställighet av 

domar på privaträttens område (EUT L 

351, 20.12.2012, s. 1). 

25 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 1215/2012 av den 12 

december 2012 om domstols behörighet 

och om erkännande och verkställighet av 

domar på privaträttens område (EUT L 

351, 20.12.2012, s. 1). 

Or. de 

 

Ändringsförslag  135 

Dita Charanzová 

 

Förslag till förordning 

Skäl 10a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (10a) För att undvika att skapa ett 

intryck, samtidigt som man respekterar 
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denna förordning, av att näringsidkare 

som säljer varor och tjänster riktar en 

försäljning till en konsument i en annan 

medlemsstat när så inte är fallet bör det 

förutsättas att dessa näringsidkare endast 

riktar sin försäljning till de marknader 

som omfattas av de allmänna 

åtkomstvillkor som gäller vid den tidpunkt 

då försäljningen genomförs. I synnerhet 

bör, vid tillämpningen av förordning (EG) 

nr 593/2008 och förordning (EU) nr 

1215/2012, försäljning till, samt tillgång 

till och användning av varor och tjänster 

av, en konsument som omfattas av denna 

förordning anses utföras i den 

medlemsstat där näringsidkaren har sin 

etableringsort respektive i den 

medlemsstat där näringsidkaren i sina 

allmänna åtkomstvillkor erbjuder 

leverans. Det bör dock vara möjligt för en 

konsument att vederlägga detta antagande 

om ytterligare faktorer visar att en 

näringsidkare särskilt har riktat sin 

verksamhet till konsumentens 

medlemsstat. Syftet är helt enkelt att 

skapa rättssäkerhet vid tillämpningen av 

förordning (EG) nr 593/2008 och 

förordning (EU) nr 1215/2012 på en 

specifik situation utan att ändra 

förordningen på något sätt. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  136 

Dennis de Jong 

 

Förslag till förordning 

Skäl 10a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (10a) I artikel 6 i förordning (EG) nr 

593/2008 regleras konsumentavtal. Ett 

avtal som en konsument har ingått med 

en näringsidkare ska enligt denna artikel 

vara underkastat lagen i det land där 

konsumenten har sin vanliga vistelseort, 
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under förutsättning att näringsidkaren på 

något sätt riktar en affärsverksamhet eller 

yrkesverksamhet till det landet. I de fall 

som anges i artikel 4.1 a–c riktar 

näringsidkaren inte sin verksamhet till 

konsumentens medlemsstat. I sådana fall 

fastställs det i förordning (EG) nr 

593/2008 att lagen i konsumentens 

medlemsstat inte ska tillämpas på det 

avtalet. I stället gäller principen om fritt 

lagval (artikel 3 i förordning (EG) nr 

593/2008). Detsamma gäller för domstols 

behörighet, som regleras i förordning 

(EU) nr 1215/2012. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  137 

Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Marc Tarabella, Nicola Danti, 

Marlene Mizzi, Anna Hedh, Lucy Anderson, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt, 

Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Förslag till förordning 

Skäl 10a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (10a) Det faktum att en näringsidkare 

agerar i enlighet med bestämmelserna i 

denna förordning bör inte tolkas som ett 

tecken på att denne riktar sin verksamhet 

till konsumentens medlemsstat i den 

mening som avses i förordning (EG) nr 

593/2008 och förordning (EU) nr 

1215/2012, i enlighet med Europeiska 

unionens domstols väletablerade 

rättspraxis. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  138 

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ildikó Gáll-Pelcz, Dariusz Rosati, Adam 

Szejnfeld, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 
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Förslag till förordning 

Skäl 10a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (10a) Om näringsidkarens affärspraxis 

inte motsvarar dennes uppgift i enlighet 

med artikel 8a, bör artikel 6 i förordning 

(EG) nr 593/2008 och artikel 18 i 

förordning (EU) 1215/2012 gälla. Detta 

bör dessutom inte påverka 

näringsidkarens ansvarsskyldighet för 

vilseledande och orättvis verksamhet i 

enlighet med Europaparlamentets och 

rådets direktiv 2005/29/EG1a. 

 _______________ 

 1a Europaparlamentets och rådets direktiv 

2005/29/EG av den 11 maj 2005 om 

otillbörliga affärsmetoder som tillämpas 

av näringsidkare gentemot konsumenter 

på den inre marknaden och om ändring 

av rådets direktiv 84/450/EEG och 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

97/7/EG, 98/27/EG och 2002/65/EG samt 

Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 2006/2004 (direktiv 

om otillbörliga affärsmetoder) (EUT L 

149, 11.6.2005, s. 22). 

Or. en 

 

Ändringsförslag  139 

Julia Reda 

 

Förslag till förordning 

Skäl 10a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (10a) Om en näringsidkare riktar sin 

verksamhet till en konsuments 

medlemsstat, även när en sådan 

kommersiell inriktning inte uttryckligen 

anges i näringsidkarens onlinegränssnitt, 

bör konsumenter inte förlora sina 

rättigheter enligt förordning (EG) nr 
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593/2008 och förordning (EU) nr 

1215/2012, vilka bör förbli tillämpliga i 

rättssäkerhetssyfte, med förbehåll för 

Europeiska unionens domstols 

rättspraxis. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  140 

Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Lucy 

Anderson, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Förslag till förordning 

Skäl 10b (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (10b) Regler om information före 

avtalets ingående, om ångerrätt, dess 

utövande och följder, samt om leverans 

och riskens övergång bör i förekommande 

fall regleras genom Europaparlamentets 

och rådets direktiv 2011/83/EU1a. 

 _______________ 

 1a Europaparlamentets och rådets direktiv 

2011/83/EU av den 25 oktober 2011 om 

konsumenträttigheter och om ändring av 

rådets direktiv 93/13/EEG och 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

1999/44/EG och om upphävande av rådets 

direktiv 85/577/EEG och 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

97/7/EG (EUT L 304, 22.11.2011, s. 64). 

Or. en 

 

Ändringsförslag  141 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Förslag till förordning 

Skäl 11 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(11) Den diskriminerande praxis som 

denna förordning syftar till att åtgärda sker 

vanligen genom allmänna villkor och 

annan information som fastställs och 

tillämpas av den berörda näringsidkaren 

eller för dennas räkning som ett 

förhandsvillkor för att få åtkomst till 

varorna eller tjänsterna i fråga och som 

tillhandahålls allmänheten. Sådana 

allmänna villkor för åtkomst omfattar 

bland annat priser, betalningsvillkor och 

leveransvillkor. De kan tillhandahållas 

allmänheten av den berörda näringsidkaren 

eller för dennas räkning på olika sätt, 

såsom information som offentliggörs i 

reklamannonser, på webbplatser, 

handlingar som föregår ett avtal eller 

avtalshandlingar. Sådana villkor gäller om 

näringsidkaren och kunden inte skilt har 

gjort upp ett avtal om något annat. Villkor 

som förhandlas fram individuellt av 

näringsidkaren och kunden bör inte tolkas 

som allmänna villkor för åtkomst i den 

mening som avses i denna förordning. 

(11) Den diskriminerande praxis som 

denna förordning syftar till att åtgärda sker 

vanligen genom allmänna villkor och 

annan information som fastställs och 

tillämpas av den berörda näringsidkaren 

eller för dennas räkning som ett 

förhandsvillkor för att få åtkomst till 

varorna eller tjänsterna i fråga och som 

tillhandahålls allmänheten. Sådana 

allmänna villkor för åtkomst omfattar 

bland annat priser, betalningsvillkor och 

leveransvillkor. De kan tillhandahållas 

allmänheten av den berörda näringsidkaren 

eller för dennas räkning på olika sätt, 

såsom information som offentliggörs i 

reklamannonser, på webbplatser, 

handlingar som föregår ett avtal eller 

avtalshandlingar. Sådana villkor gäller om 

näringsidkaren och konsumenten inte skilt 

har gjort upp ett avtal om något annat. 

Villkor som förhandlas fram individuellt av 

näringsidkaren och konsumenten bör inte 

tolkas som allmänna villkor för åtkomst i 

den mening som avses i denna förordning. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  142 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Lucy Anderson, Christel 

Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Förslag till förordning 

Skäl 11 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(11) Den diskriminerande praxis som 

denna förordning syftar till att åtgärda sker 

vanligen genom allmänna villkor och 

annan information som fastställs och 

tillämpas av den berörda näringsidkaren 

eller för dennas räkning som ett 

förhandsvillkor för att få åtkomst till 

varorna eller tjänsterna i fråga och som 

(11) Den diskriminerande praxis som 

denna förordning syftar till att åtgärda sker 

vanligen genom allmänna villkor och 

annan information som fastställs och 

tillämpas av den berörda näringsidkaren 

eller för dennas räkning som ett 

förhandsvillkor för att få åtkomst till 

varorna eller tjänsterna i fråga och som 
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tillhandahålls allmänheten. Sådana 

allmänna villkor för åtkomst omfattar 

bland annat priser, betalningsvillkor och 

leveransvillkor. De kan tillhandahållas 

allmänheten av den berörda näringsidkaren 

eller för dennas räkning på olika sätt, 

såsom information som offentliggörs i 

reklamannonser, på webbplatser, 

handlingar som föregår ett avtal eller 

avtalshandlingar. Sådana villkor gäller om 

näringsidkaren och kunden inte skilt har 

gjort upp ett avtal om något annat. Villkor 

som förhandlas fram individuellt av 

näringsidkaren och kunden bör inte tolkas 

som allmänna villkor för åtkomst i den 

mening som avses i denna förordning. 

tillhandahålls allmänheten. Sådana 

allmänna villkor för åtkomst omfattar 

bland annat priser, betalningsvillkor och 

leveransvillkor. De kan tillhandahållas 

allmänheten av den berörda näringsidkaren 

eller för dennas räkning på olika sätt, 

såsom information som offentliggörs i 

reklamannonser, på webbplatser, 

handlingar som föregår ett avtal eller 

avtalshandlingar. Sådana villkor gäller om 

näringsidkaren och konsumenten inte skilt 

har gjort upp ett avtal om något annat. 

Villkor som förhandlas fram individuellt av 

näringsidkaren och konsumenten bör inte 

tolkas som allmänna villkor för åtkomst i 

den mening som avses i denna förordning. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  143 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Morten Løkkegaard 

 

Förslag till förordning 

Skäl 11 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(11) Den diskriminerande praxis som 

denna förordning syftar till att åtgärda sker 

vanligen genom allmänna villkor och 

annan information som fastställs och 

tillämpas av den berörda näringsidkaren 

eller för dennas räkning som ett 

förhandsvillkor för att få åtkomst till 

varorna eller tjänsterna i fråga och som 

tillhandahålls allmänheten. Sådana 

allmänna villkor för åtkomst omfattar 

bland annat priser, betalningsvillkor och 

leveransvillkor. De kan tillhandahållas 

allmänheten av den berörda näringsidkaren 

eller för dennas räkning på olika sätt, 

såsom information som offentliggörs i 

reklamannonser, på webbplatser, 

handlingar som föregår ett avtal eller 

avtalshandlingar. Sådana villkor gäller om 

näringsidkaren och kunden inte skilt har 

gjort upp ett avtal om något annat. Villkor 

(11) Den diskriminerande praxis som 

denna förordning syftar till att åtgärda sker 

vanligen genom allmänna villkor och 

annan information som fastställs och 

tillämpas av den berörda näringsidkaren 

eller för dennas räkning som ett 

förhandsvillkor för att få åtkomst till 

varorna eller tjänsterna i fråga och som 

tillhandahålls allmänheten. Sådana 

allmänna villkor för åtkomst omfattar 

bland annat priser, krav som grundas på 

telefonprefix, betalningsvillkor och 

leveransvillkor. De kan tillhandahållas 

allmänheten av den berörda näringsidkaren 

eller för dennas räkning på olika sätt, 

såsom information som offentliggörs i 

reklamannonser eller på webbplatser, eller 

kan utgöra en del av den information som 

föregår ett avtal eller av 

avtalsinformationen. Sådana villkor gäller 
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som förhandlas fram individuellt av 

näringsidkaren och kunden bör inte tolkas 

som allmänna villkor för åtkomst i den 

mening som avses i denna förordning. 

om näringsidkaren och kunden inte skilt 

har förhandlat fram villkor. Villkor som 

förhandlas fram individuellt av 

näringsidkaren och kunden bör inte tolkas 

som allmänna villkor för åtkomst i den 

mening som avses i denna förordning. 

Möjligheten till skilt förhandlade villkor 

eller en individuell överenskommelse om 

ytterligare rättigheter eller skyldigheter 

bör dock inte leda till geoblockering eller 

andra omotiverade former av 

diskriminering som omfattas av denna 

förordning. 

Or. en 

Motivering 

Baserat på föredragandens ändringsförslag, samtidigt som definitionen av kund bibehålls i 

texten. 

 

Ändringsförslag  144 

Inese Vaidere 

 

Förslag till förordning 

Skäl 11 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(11) Den diskriminerande praxis som 

denna förordning syftar till att åtgärda sker 

vanligen genom allmänna villkor och 

annan information som fastställs och 

tillämpas av den berörda näringsidkaren 

eller för dennas räkning som ett 

förhandsvillkor för att få åtkomst till 

varorna eller tjänsterna i fråga och som 

tillhandahålls allmänheten. Sådana 

allmänna villkor för åtkomst omfattar 

bland annat priser, betalningsvillkor och 

leveransvillkor. De kan tillhandahållas 

allmänheten av den berörda näringsidkaren 

eller för dennas räkning på olika sätt, 

såsom information som offentliggörs i 

reklamannonser, på webbplatser, 

handlingar som föregår ett avtal eller 

avtalshandlingar. Sådana villkor gäller om 

(11) Den diskriminerande praxis som 

denna förordning syftar till att åtgärda sker 

vanligen genom allmänna villkor och 

annan information som fastställs och 

tillämpas av den berörda näringsidkaren 

eller för dennas räkning som ett 

förhandsvillkor för att få åtkomst till 

varorna eller tjänsterna i fråga och som 

tillhandahålls allmänheten. Sådana 

allmänna villkor för åtkomst omfattar 

bland annat priser, betalningsvillkor och 

leveransvillkor. De kan tillhandahållas 

allmänheten av den berörda näringsidkaren 

eller för dennas räkning på olika sätt, 

såsom information som offentliggörs i 

reklamannonser, på webbplatser, 

handlingar som föregår ett avtal eller 

avtalshandlingar. Sådana villkor gäller om 
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näringsidkaren och kunden inte skilt har 

gjort upp ett avtal om något annat. Villkor 

som förhandlas fram individuellt av 

näringsidkaren och kunden bör inte tolkas 

som allmänna villkor för åtkomst i den 

mening som avses i denna förordning. 

näringsidkaren och kunden inte skilt har 

gjort upp ett avtal om något annat. Villkor 

som förhandlas fram individuellt av 

näringsidkaren och kunden bör inte tolkas 

som allmänna villkor för åtkomst i den 

mening som avses i denna förordning. 

Sådana villkor bör dock inte leda till 

geoblockering. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  145 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Olga Sehnalová, Nicola Danti, 

Marlene Mizzi, Anna Hedh, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Förslag till förordning 

Skäl 12 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(12) Både konsumenter och företag bör 

skyddas från diskriminering på grund av 

nationalitet, bosättningsort eller 

etableringsort i egenskap av kunder i den 

mening som avses i denna förordning. Det 

skyddet ska dock inte omfatta kunder som 

köper en vara eller en tjänst för att sälja 

den vidare, eftersom det skulle påverka 

distributionssystem som ofta används 

företag emellan, såsom selektiv 

distribution och ensamåterförsäljning, 

som i allmänhet gör det möjligt för 

tillverkare att välja återförsäljare, i 

enlighet med reglerna om konkurrens. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag  146 

Antanas Guoga 

 

Förslag till förordning 

Skäl 12 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(12) Både konsumenter och företag bör 

skyddas från diskriminering på grund av 

nationalitet, bosättningsort eller 

etableringsort i egenskap av kunder i den 

mening som avses i denna förordning. Det 

skyddet ska dock inte omfatta kunder som 

köper en vara eller en tjänst för att sälja 

den vidare, eftersom det skulle påverka 

distributionssystem som ofta används 

företag emellan, såsom selektiv 

distribution och ensamåterförsäljning, 

som i allmänhet gör det möjligt för 

tillverkare att välja återförsäljare, i 

enlighet med reglerna om konkurrens. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag  147 

Dennis de Jong 

 

Förslag till förordning 

Skäl 12 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(12) Både konsumenter och företag bör 

skyddas från diskriminering på grund av 

nationalitet, bosättningsort eller 

etableringsort i egenskap av kunder i den 

mening som avses i denna förordning. Det 

skyddet ska dock inte omfatta kunder som 

köper en vara eller en tjänst för att sälja 

den vidare, eftersom det skulle påverka 

distributionssystem som ofta används 

företag emellan, såsom selektiv 

distribution och ensamåterförsäljning, 

som i allmänhet gör det möjligt för 

tillverkare att välja återförsäljare, i 

enlighet med reglerna om konkurrens. 

(12) Både konsumenter och företag bör 

skyddas från diskriminering på grund av 

nationalitet, bosättningsort eller 

etableringsort i egenskap av kunder i den 

mening som avses i denna förordning. 

Or. en 
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Motivering 

Om begränsningar som åläggs detaljhandlare av leverantörer bibehålls kommer 

konsumenten inte att fullt ut kunna åtnjuta fördelarna av de inre marknaderna, och inverkan 

av ett förbud mot omotiverad geoblockering kommer att förbli begränsad. 

 

Ändringsförslag  148 

Marco Zullo 

 

Förslag till förordning 

Skäl 12 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(12) Både konsumenter och företag bör 

skyddas från diskriminering på grund av 

nationalitet, bosättningsort eller 

etableringsort i egenskap av kunder i den 

mening som avses i denna förordning. Det 

skyddet ska dock inte omfatta kunder som 

köper en vara eller en tjänst för att sälja 

den vidare, eftersom det skulle påverka 

distributionssystem som ofta används 

företag emellan, såsom selektiv distribution 

och ensamåterförsäljning, som i allmänhet 

gör det möjligt för tillverkare att välja 

återförsäljare, i enlighet med reglerna om 

konkurrens. 

(12) Både konsumenter och företag, 

framför allt små och medelstora företag, 

uppfyller liknande villkor för åtkomst när 

de köper varor och tjänster i egenskap av 

slutanvändare. Därför bör både 

konsumenter och företag skyddas från 

diskriminering på grund av nationalitet, 

bosättningsort eller etableringsort i 

egenskap av kunder i den mening som 

avses i denna förordning. Det skyddet ska 

dock inte omfatta kunder som köper en 

vara eller en tjänst för att sälja den vidare, 

omvandla den, bearbeta den eller hyra ut 

den, eftersom det skulle påverka 

distributionssystem som ofta används 

företag emellan och som ofta förhandlas 

fram bilateralt och är knutna till 

affärsstrategier, såsom selektiv 

distribution och ensamåterförsäljning, som 

i allmänhet gör det möjligt för tillverkare 

att välja återförsäljare, i enlighet med 

reglerna om konkurrens. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  149 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Morten Løkkegaard 

 

Förslag till förordning 

Skäl 12 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(12) Både konsumenter och företag bör 

skyddas från diskriminering på grund av 

nationalitet, bosättningsort eller 

etableringsort i egenskap av kunder i den 

mening som avses i denna förordning. Det 

skyddet ska dock inte omfatta kunder som 

köper en vara eller en tjänst för att sälja 

den vidare, eftersom det skulle påverka 

distributionssystem som ofta används 

företag emellan, såsom selektiv distribution 

och ensamåterförsäljning, som i allmänhet 

gör det möjligt för tillverkare att välja 

återförsäljare, i enlighet med reglerna om 

konkurrens. 

(12) Konsumenter och företag, särskilt 

mikroföretag och små och medelstora 

företag, befinner sig ofta i en liknande 

situation när de som slutanvändare köper 

varor eller tjänster enligt allmänna 

åtkomstvillkor. Följaktligen bör både 

konsumenter och företag skyddas mot 

diskriminering på grund av nationalitet, 

bosättningsort eller etableringsort i 

egenskap av kunder i den mening som 

avses i denna förordning. Det skyddet ska 

dock inte omfatta kunder som köper en 

vara eller en tjänst för att därefter sälja den 

vidare, omvandla den, bearbeta den eller 

hyra ut den, eftersom det skulle påverka 

distributionssystem som ofta används 

företag emellan, som ofta förhandlas fram 

bilateralt och som är direkt knutna till 

affärsstrategierna uppströms eller 

nedströms, såsom selektiv distribution och 

ensamåterförsäljning, som i allmänhet gör 

det möjligt för tillverkare att välja 

återförsäljare, i enlighet med reglerna om 

konkurrens. 

Or. en 

(text från rådets allmänna riktlinje) 

 

Ändringsförslag  150 

Robert Jarosław Iwaszkiewicz 

 

Förslag till förordning 

Skäl 12 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(12) Både konsumenter och företag bör 

skyddas från diskriminering på grund av 

nationalitet, bosättningsort eller 

etableringsort i egenskap av kunder i den 

mening som avses i denna förordning. Det 

skyddet ska dock inte omfatta kunder som 

köper en vara eller en tjänst för att sälja 

den vidare, eftersom det skulle påverka 

(12) Både konsumenter och företag bör, 

i fråga om handel online, skyddas från 

diskriminering på grund av nationalitet, 

bosättningsort eller etableringsort i 

egenskap av kunder i den mening som 

avses i denna förordning. Det skyddet ska 

dock inte omfatta kunder som köper en 

vara eller en tjänst för att sälja den vidare, 
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distributionssystem som ofta används 

företag emellan, såsom selektiv distribution 

och ensamåterförsäljning, som i allmänhet 

gör det möjligt för tillverkare att välja 

återförsäljare, i enlighet med reglerna om 

konkurrens. 

eftersom det skulle påverka 

distributionssystem som ofta används 

företag emellan, såsom selektiv distribution 

och ensamåterförsäljning, som i allmänhet 

gör det möjligt för tillverkare att välja 

återförsäljare, i enlighet med reglerna om 

konkurrens. 

Or. pl 

 

Ändringsförslag  151 

Inese Vaidere 

 

Förslag till förordning 

Skäl 12 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(12) Både konsumenter och företag bör 

skyddas från diskriminering på grund av 

nationalitet, bosättningsort eller 

etableringsort i egenskap av kunder i den 

mening som avses i denna förordning. Det 

skyddet ska dock inte omfatta kunder som 

köper en vara eller en tjänst för att sälja 

den vidare, eftersom det skulle påverka 

distributionssystem som ofta används 

företag emellan, såsom selektiv distribution 

och ensamåterförsäljning, som i allmänhet 

gör det möjligt för tillverkare att välja 

återförsäljare, i enlighet med reglerna om 

konkurrens. 

(12) Både konsumenter och företag bör 

skyddas från diskriminering på grund av 

nationalitet, bosättningsort, tillfällig 

vistelseort eller etableringsort i egenskap 

av kunder i den mening som avses i denna 

förordning. Det skyddet ska dock inte 

omfatta kunder som köper en vara eller en 

tjänst för att sälja den vidare, eftersom det 

skulle påverka distributionssystem som 

ofta används företag emellan, såsom 

selektiv distribution och 

ensamåterförsäljning, som i allmänhet gör 

det möjligt för tillverkare att välja 

återförsäljare, i enlighet med reglerna om 

konkurrens. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  152 

Maria Grapini 

 

Förslag till förordning 

Skäl 12 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(12) Både konsumenter och företag bör (12) Både konsumenter och företag, 
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skyddas från diskriminering på grund av 

nationalitet, bosättningsort eller 

etableringsort i egenskap av kunder i den 

mening som avses i denna förordning. Det 

skyddet ska dock inte omfatta kunder som 

köper en vara eller en tjänst för att sälja 

den vidare, eftersom det skulle påverka 

distributionssystem som ofta används 

företag emellan, såsom selektiv distribution 

och ensamåterförsäljning, som i allmänhet 

gör det möjligt för tillverkare att välja 

återförsäljare, i enlighet med reglerna om 

konkurrens. 

framför allt små och medelstora företag, 
bör skyddas från diskriminering på grund 

av nationalitet, bosättningsort eller 

etableringsort i egenskap av kunder i den 

mening som avses i denna förordning. Det 

skyddet ska dock inte omfatta kunder som 

köper en vara eller en tjänst för att sälja 

den vidare, eftersom det skulle påverka 

distributionssystem som ofta används 

företag emellan, såsom selektiv distribution 

och ensamåterförsäljning, som i allmänhet 

gör det möjligt för tillverkare att välja 

återförsäljare, i enlighet med reglerna om 

konkurrens. 

Or. ro 

 

Ändringsförslag  153 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Förslag till förordning 

Skäl 12 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(12) Både konsumenter och företag bör 

skyddas från diskriminering på grund av 

nationalitet, bosättningsort eller 

etableringsort i egenskap av kunder i den 

mening som avses i denna förordning. Det 

skyddet ska dock inte omfatta kunder som 

köper en vara eller en tjänst för att sälja 

den vidare, eftersom det skulle påverka 

distributionssystem som ofta används 

företag emellan, såsom selektiv distribution 

och ensamåterförsäljning, som i allmänhet 

gör det möjligt för tillverkare att välja 

återförsäljare, i enlighet med reglerna om 

konkurrens. 

(12) Både konsumenter och företag bör 

skyddas från omotiverad diskriminering på 

grund av nationalitet, bosättningsort eller 

etableringsort i egenskap av kunder i den 

mening som avses i denna förordning. Det 

skyddet ska dock inte omfatta kunder som 

köper en vara eller en tjänst för att sälja 

den vidare, eftersom det skulle påverka 

distributionssystem som ofta används 

företag emellan, såsom selektiv distribution 

och ensamåterförsäljning, som i allmänhet 

gör det möjligt för tillverkare att välja 

återförsäljare, i enlighet med reglerna om 

konkurrens. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  154 

Franz Obermayr 
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Förslag till förordning 

Skäl 13 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(13) Diskriminerande behandling i 

samband med handelstransaktioner 

gällande försäljning av varor eller 

tillhandahållande av tjänster inom 

unionen har samma följder för kunderna 

och den inre marknaden oavsett om en 

näringsidkare är etablerad i en 

medlemsstat eller i ett tredjeland. Därför, 

och i syfte att säkerställa att samma krav 

gäller alla konkurrerande näringsidkare 

på denna punkt, ska åtgärderna som 

fastställs i denna förordning tillämpas 

likvärdigt på alla näringsidkare som 

bedriver verksamhet inom unionen. 

utgår 

Or. de 

 

Ändringsförslag  155 

Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, 

Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Förslag till förordning 

Skäl 13 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(13) Diskriminerande behandling i 

samband med handelstransaktioner 

gällande försäljning av varor eller 

tillhandahållande av tjänster inom unionen 

har samma följder för kunderna och den 

inre marknaden oavsett om en 

näringsidkare är etablerad i en medlemsstat 

eller i ett tredjeland. Därför, och i syfte att 

säkerställa att samma krav gäller alla 

konkurrerande näringsidkare på denna 

punkt, ska åtgärderna som fastställs i denna 

förordning tillämpas likvärdigt på alla 

näringsidkare som bedriver verksamhet 

inom unionen. 

(13) Omotiverad diskriminerande 

behandling i samband med 

handelstransaktioner gällande försäljning 

av varor eller tillhandahållande av tjänster 

inom unionen har samma följder för 

konsumenterna och den inre marknaden 

oavsett om en näringsidkare är etablerad i 

en medlemsstat eller i ett tredjeland. 

Därför, och i syfte att säkerställa att samma 

krav gäller alla konkurrerande 

näringsidkare på denna punkt, ska 

åtgärderna som fastställs i denna 

förordning tillämpas likvärdigt på alla 

näringsidkare som bedriver verksamhet 

inom unionen. 
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Or. en 

 

Ändringsförslag  156 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Förslag till förordning 

Skäl 13 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(13) Diskriminerande behandling i 

samband med handelstransaktioner 

gällande försäljning av varor eller 

tillhandahållande av tjänster inom unionen 

har samma följder för kunderna och den 

inre marknaden oavsett om en 

näringsidkare är etablerad i en medlemsstat 

eller i ett tredjeland. Därför, och i syfte att 

säkerställa att samma krav gäller alla 

konkurrerande näringsidkare på denna 

punkt, ska åtgärderna som fastställs i denna 

förordning tillämpas likvärdigt på alla 

näringsidkare som bedriver verksamhet 

inom unionen. 

(13) Diskriminerande behandling i 

samband med handelstransaktioner 

gällande försäljning av varor eller 

tillhandahållande av tjänster inom unionen 

har samma följder för konsumenterna och 

den inre marknaden oavsett om en 

näringsidkare är etablerad i en medlemsstat 

eller i ett tredjeland. Därför, och i syfte att 

säkerställa att samma krav gäller alla 

konkurrerande näringsidkare på denna 

punkt, ska åtgärderna som fastställs i denna 

förordning tillämpas likvärdigt på alla 

näringsidkare som bedriver verksamhet 

inom unionen. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  157 

Antanas Guoga 

 

Förslag till förordning 

Skäl 14 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(14) För att öka kundernas möjligheter 

att få åtkomst till information om 

försäljning av varor och tillhandahållande 

av tjänster på den inre marknaden och för 

att öka insynen, även gällande priser, ska 

näringsidkare inte, varken genom tekniska 

åtgärder eller på annat sätt, hindra kunder 

från att få fullständig och likvärdig åtkomst 

till onlinegränssnitt oavsett nationalitet, 

bosättningsort eller etableringsort. Sådana 

(14) För att öka konsumenternas 

möjligheter att få åtkomst till information 

om försäljning av varor och 

tillhandahållande av tjänster på den inre 

marknaden och för att öka insynen, även 

gällande priser, ska näringsidkare inte, 

varken genom tekniska åtgärder eller på 

annat sätt, hindra konsumenter från att få 

fullständig och likvärdig åtkomst till 

onlinegränssnitt oavsett nationalitet eller 
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tekniska åtgärder kan i synnerhet omfatta 

teknik som används för att fastställa var 

kunden befinner sig fysiskt, däribland 

genom att spåra IP-adressen, koordinater 

som erhållits via ett globalt system för 

satellitnavigering eller uppgifter gällande 

en betalningstransaktion. Förbudet mot 

diskriminering vad gäller åtkomst till 

onlinegränssnitt ska dock inte ses som att 

näringsidkaren åläggs en skyldighet att 

idka handel med kunder. 

bosättningsort. Åtkomst till 

onlinegränssnitt i form av en 

mobilapplikation bör inte blockeras på 

något sätt för konsumenter om de 

föredrar att komma åt sitt valda 

onlinegränssnitt på ett sådant sätt och en 

näringsidkare erbjuder ett sådant 

alternativ i en medlemsstat. Tekniska 

åtgärder som hindrar sådan åtkomst kan i 

synnerhet omfatta teknik som används för 

att fastställa var konsumenten befinner sig 

fysiskt, däribland genom att spåra IP-

adressen, koordinater som erhållits via ett 

globalt system för satellitnavigering eller 

uppgifter gällande en 

betalningstransaktion. Förbudet mot 

diskriminering vad gäller åtkomst till 

onlinegränssnitt ska dock inte ses som att 

näringsidkaren åläggs en skyldighet att 

idka handel med konsumenter. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  158 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Christel Schaldemose, 

Evelyne Gebhardt 

 

Förslag till förordning 

Skäl 14 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(14) För att öka kundernas möjligheter 

att få åtkomst till information om 

försäljning av varor och tillhandahållande 

av tjänster på den inre marknaden och för 

att öka insynen, även gällande priser, ska 

näringsidkare inte, varken genom tekniska 

åtgärder eller på annat sätt, hindra kunder 

från att få fullständig och likvärdig åtkomst 

till onlinegränssnitt oavsett nationalitet, 

bosättningsort eller etableringsort. Sådana 

tekniska åtgärder kan i synnerhet omfatta 

teknik som används för att fastställa var 

kunden befinner sig fysiskt, däribland 

genom att spåra IP-adressen, koordinater 

som erhållits via ett globalt system för 

(14) För att öka konsumenternas 

möjligheter att få åtkomst till information 

om försäljning av varor och 

tillhandahållande av tjänster på den inre 

marknaden och för att öka insynen, även 

gällande priser, ska näringsidkare inte, 

varken genom tekniska åtgärder eller på 

annat sätt, hindra konsumenter från att få 

fullständig och likvärdig åtkomst till 

onlinegränssnitt oavsett nationalitet eller 

bosättningsort. Sådana tekniska åtgärder 

kan i synnerhet omfatta teknik som 

används för att fastställa var konsumenten 

befinner sig fysiskt, däribland genom att 

spåra IP-adressen, koordinater som 
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satellitnavigering eller uppgifter gällande 

en betalningstransaktion. Förbudet mot 

diskriminering vad gäller åtkomst till 

onlinegränssnitt ska dock inte ses som att 

näringsidkaren åläggs en skyldighet att 

idka handel med kunder. 

erhållits via ett globalt system för 

satellitnavigering eller uppgifter gällande 

en betalningstransaktion. Förbudet mot 

diskriminering vad gäller åtkomst till 

onlinegränssnitt ska dock inte ses som att 

näringsidkaren åläggs en skyldighet att 

idka handel med konsumenter. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  159 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Förslag till förordning 

Skäl 14 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(14) För att öka kundernas möjligheter 

att få åtkomst till information om 

försäljning av varor och tillhandahållande 

av tjänster på den inre marknaden och för 

att öka insynen, även gällande priser, ska 

näringsidkare inte, varken genom tekniska 

åtgärder eller på annat sätt, hindra kunder 

från att få fullständig och likvärdig åtkomst 

till onlinegränssnitt oavsett nationalitet, 

bosättningsort eller etableringsort. Sådana 

tekniska åtgärder kan i synnerhet omfatta 

teknik som används för att fastställa var 

kunden befinner sig fysiskt, däribland 

genom att spåra IP-adressen, koordinater 

som erhållits via ett globalt system för 

satellitnavigering eller uppgifter gällande 

en betalningstransaktion. Förbudet mot 

diskriminering vad gäller åtkomst till 

onlinegränssnitt ska dock inte ses som att 

näringsidkaren åläggs en skyldighet att 

idka handel med kunder. 

(14) För att öka kundernas möjligheter 

att få åtkomst till information om 

försäljning av varor och tillhandahållande 

av tjänster inom den inre marknaden och 

för att öka insynen, även gällande priser 

men inte begränsat till dem, ska 

näringsidkare eller andra parter som 

agerar å deras vägnar, inklusive 

mellanhänder, internetbaserade 

marknadsplatser och tillhandahållare av 

onlinegränssnitt i åtkomstsyfte, inte, 

varken genom tekniska åtgärder eller på 

annat sätt, hindra kunder från att få 

fullständig och likvärdig åtkomst till 

onlinegränssnitt oavsett nationalitet, 

bosättningsort eller tillfällig vistelseort, 

eller etableringsort. Fullständig och 

likvärdig åtkomst till onlinegränssnitt i 

form av en mobilapplikation inbegriper 

möjligheten för kunden att ladda ned och 

få åtkomst till alla versioner av den 

mobilapplikation som en näringsidkare 

tillhandahåller i en eller flera 

medlemsstater. Tekniska åtgärder som 

förhindrar en sådan åtkomst kan i 

synnerhet omfatta, men inte begränsas till, 

teknik som används för att fastställa var 

kunden befinner sig fysiskt, däribland 

genom att spåra platsen via en IP-adress, 
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surfhistorik och/eller surfmönster, 

mobilpositionering eller 

mobillokalisering, koordinater som 

erhållits via ett globalt system för 

satellitnavigering eller uppgifter gällande 

en betalningstransaktion. Förbudet mot 

diskriminering vad gäller åtkomst till 

onlinegränssnitt ska dock inte ses som att 

näringsidkaren åläggs en skyldighet att 

idka handel med kunder. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  160 

Marco Zullo 

 

Förslag till förordning 

Skäl 14 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(14) För att öka kundernas möjligheter 

att få åtkomst till information om 

försäljning av varor och tillhandahållande 

av tjänster på den inre marknaden och för 

att öka insynen, även gällande priser, ska 

näringsidkare inte, varken genom tekniska 

åtgärder eller på annat sätt, hindra kunder 

från att få fullständig och likvärdig åtkomst 

till onlinegränssnitt oavsett nationalitet, 

bosättningsort eller etableringsort. Sådana 

tekniska åtgärder kan i synnerhet omfatta 

teknik som används för att fastställa var 

kunden befinner sig fysiskt, däribland 

genom att spåra IP-adressen, koordinater 

som erhållits via ett globalt system för 

satellitnavigering eller uppgifter gällande 

en betalningstransaktion. Förbudet mot 

diskriminering vad gäller åtkomst till 

onlinegränssnitt ska dock inte ses som att 

näringsidkaren åläggs en skyldighet att 

idka handel med kunder. 

(14) För att öka kundernas möjligheter 

att få åtkomst till information om 

försäljning av varor och tillhandahållande 

av tjänster på den inre marknaden och för 

att öka insynen, även gällande priser, ska 

näringsidkare inte, varken genom tekniska 

åtgärder eller på annat sätt, hindra kunder 

från att få fullständig och likvärdig åtkomst 

till onlinegränssnitt, inbegripet alla 

versioner av de applikationer som finns 

tillgängliga, oavsett nationalitet, 

bosättningsort eller etableringsort. Sådana 

tekniska åtgärder kan i synnerhet omfatta 

teknik som används för att fastställa var 

kunden befinner sig fysiskt, däribland 

genom att spåra IP-adressen, koordinater 

som erhållits via ett globalt system för 

satellitnavigering eller uppgifter gällande 

en betalningstransaktion. Förbudet mot 

diskriminering vad gäller åtkomst till 

onlinegränssnitt ska dock inte ses som att 

näringsidkaren åläggs en skyldighet att 

idka handel med kunder. 

Or. it 



 

PE599.759v01-00 68/135 AM\1117294SV.docx 

SV 

 

Ändringsförslag  161 

Inese Vaidere 

 

Förslag till förordning 

Skäl 14 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(14) För att öka kundernas möjligheter 

att få åtkomst till information om 

försäljning av varor och tillhandahållande 

av tjänster på den inre marknaden och för 

att öka insynen, även gällande priser, ska 

näringsidkare inte, varken genom tekniska 

åtgärder eller på annat sätt, hindra kunder 

från att få fullständig och likvärdig åtkomst 

till onlinegränssnitt oavsett nationalitet, 

bosättningsort eller etableringsort. Sådana 

tekniska åtgärder kan i synnerhet omfatta 

teknik som används för att fastställa var 

kunden befinner sig fysiskt, däribland 

genom att spåra IP-adressen, koordinater 

som erhållits via ett globalt system för 

satellitnavigering eller uppgifter gällande 

en betalningstransaktion. Förbudet mot 

diskriminering vad gäller åtkomst till 

onlinegränssnitt ska dock inte ses som att 

näringsidkaren åläggs en skyldighet att 

idka handel med kunder. 

(14) För att öka kundernas möjligheter 

att få åtkomst till information om 

försäljning av varor och tillhandahållande 

av tjänster på den inre marknaden och för 

att öka insynen, även gällande priser, ska 

näringsidkare inte, varken genom tekniska 

åtgärder eller på annat sätt, hindra kunder 

från att få fullständig och likvärdig åtkomst 

till onlinegränssnitt oavsett nationalitet, 

bosättningsort, tillfällig vistelseort eller 

etableringsort. Sådana tekniska åtgärder 

kan i synnerhet omfatta teknik som 

används för att fastställa var kunden 

befinner sig fysiskt, däribland genom att 

spåra IP-adressen, koordinater som 

erhållits via ett globalt system för 

satellitnavigering eller uppgifter gällande 

en betalningstransaktion. Förbudet mot 

diskriminering vad gäller åtkomst till 

onlinegränssnitt ska dock inte ses som att 

näringsidkaren åläggs en skyldighet att 

idka handel med kunder. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  162 

Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Förslag till förordning 

Skäl 14a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (14a) För att säkerställa en likvärdig 

behandling av kunderna och undvika 

diskriminering i praktiken bör 

näringsidkarnas webbplatser, 
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mobilapplikationer och alla andra 

gränssnitt utformas så att de tillåter att 

uppgifter från en annan medlemsstat än 

näringsidkarens införs i formulär. I 

synnerhet bör webbplatser tillåta 

införande av adresser, telefonnummer 

inklusive internationella prefix, 

momsregistreringsnummer, 

bankkontonummer, inklusive IBAN- och 

BIC-nummer, och alla andra uppgifter 

från en annan medlemsstat än 

näringsidkarens som krävs för att 

genomföra en beställning via 

näringsidkarens onlinegränssnitt. Det bör 

inte vara tillåtet att kräva att en kund 

endast ska använda andra 

beställningssätt, såsom e-post eller 

telefon, för att lägga en beställning, 

såvida dessa inte är det huvudsakliga 

beställningssättet för alla kunder, 

inklusive kunder från samma medlemsstat 

som näringsidkaren. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  163 

Franz Obermayr 

 

Förslag till förordning 

Skäl 14a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (14a) Detta får dock inte vid något 

tillfälle medföra en kontraheringsplikt för 

näringsidkaren. Näringsidkaren bör när 

som helst kunna häva avtalet om 

försäljningen eller leveransen är förenad 

med kostnader som minskar 

näringsidkarens vinst i orimlig 

utsträckning eller långsiktigt kan skada 

dennes affärsmodell. 

Or. de 
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Ändringsförslag  164 

Biljana Borzan 

 

Förslag till förordning 

Skäl 15 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(15) Vissa näringsidkare upprätthåller 

olika versioner av sina onlinegränssnitt 

med inriktning på kunder från olika 

medlemsstater. Detta bör alltjämt vara 

möjligt, men omdirigering av en kund från 

en version av onlinegränssnittet till en 

annan utan kundens aktiva samtycke bör 

förbjudas. Alla versioner av 

onlinegränssnittet bör ständigt finnas 

lättillgängliga för kunden. 

(15) Vissa näringsidkare upprätthåller 

olika versioner av sina onlinegränssnitt 

med inriktning på kunder från olika 

medlemsstater, vilket kan ge upphov till 

stora skillnader när det gäller produkt- 

och priserbjudanden till vissa 

konsumentgrupper. Detta bör alltjämt vara 

möjligt, men omdirigering av en kund från 

en version av onlinegränssnittet till en 

annan utan kundens aktiva samtycke bör 

förbjudas. Alla versioner av 

onlinegränssnittet bör ständigt finnas 

lättillgängliga för kunden. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  165 

Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Lucy 

Anderson, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Förslag till förordning 

Skäl 15 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(15) Vissa näringsidkare upprätthåller 

olika versioner av sina onlinegränssnitt 

med inriktning på kunder från olika 

medlemsstater. Detta bör alltjämt vara 

möjligt, men omdirigering av en kund från 

en version av onlinegränssnittet till en 

annan utan kundens aktiva samtycke bör 

förbjudas. Alla versioner av 

onlinegränssnittet bör ständigt finnas 

lättillgängliga för kunden. 

(15) Vissa näringsidkare upprätthåller 

olika versioner av sina onlinegränssnitt 

med inriktning på konsumenter från olika 

medlemsstater. Detta bör alltjämt vara 

möjligt, men omdirigering av en 

konsument från en version av 

onlinegränssnittet till en annan utan 

kundens aktiva samtycke i förhand bör 

förbjudas. Alla versioner av 

onlinegränssnittet bör ständigt finnas 

lättillgängliga för konsumenten. 

Or. en 
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Ändringsförslag  166 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Förslag till förordning 

Skäl 15 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(15) Vissa näringsidkare upprätthåller 

olika versioner av sina onlinegränssnitt 

med inriktning på kunder från olika 

medlemsstater. Detta bör alltjämt vara 

möjligt, men omdirigering av en kund från 

en version av onlinegränssnittet till en 

annan utan kundens aktiva samtycke bör 

förbjudas. Alla versioner av 

onlinegränssnittet bör ständigt finnas 

lättillgängliga för kunden. 

(15) Vissa näringsidkare upprätthåller 

olika versioner av sina onlinegränssnitt 

med inriktning på konsumenter från olika 

medlemsstater. Detta bör alltjämt vara 

möjligt, men omdirigering av en 

konsument från en version av 

onlinegränssnittet till en annan utan 

kundens aktiva samtycke bör förbjudas. 

Alla versioner av onlinegränssnittet bör 

ständigt finnas lättillgängliga för 

konsumenten. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  167 

Maria Grapini 

 

Förslag till förordning 

Skäl 15 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(15) Vissa näringsidkare upprätthåller 

olika versioner av sina onlinegränssnitt 

med inriktning på kunder från olika 

medlemsstater. Detta bör alltjämt vara 

möjligt, men omdirigering av en kund från 

en version av onlinegränssnittet till en 

annan utan kundens aktiva samtycke bör 

förbjudas. Alla versioner av 

onlinegränssnittet bör ständigt finnas 

lättillgängliga för kunden. 

(15) Vissa näringsidkare upprätthåller 

olika versioner av sina onlinegränssnitt 

med inriktning på kunder från olika 

medlemsstater. Detta bör alltjämt vara 

möjligt, men omdirigering av en kund från 

en version av onlinegränssnittet till en 

annan utan kundens aktiva samtycke bör 

förbjudas. Näringsidkare bör inte ha 

någon skyldighet att be om en kunds 

aktiva samtycke varje gång kunden 

besöker samma onlinegränssnitt, eftersom 

kunden redan har informerats om 

omdirigeringen. När kunden väl har gett 

sitt aktiva samtycke bör det stå 

näringsidkare fritt att lagra information 
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om detta samtycke, med giltighet för alla 

efterföljande besök. Alla versioner av 

onlinegränssnittet bör ständigt finnas 

lättillgängliga för kunden. 

Or. ro 

 

Ändringsförslag  168 

Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Förslag till förordning 

Skäl 15 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(15) Vissa näringsidkare upprätthåller 

olika versioner av sina onlinegränssnitt 

med inriktning på kunder från olika 

medlemsstater. Detta bör alltjämt vara 

möjligt, men omdirigering av en kund från 

en version av onlinegränssnittet till en 

annan utan kundens aktiva samtycke bör 

förbjudas. Alla versioner av 

onlinegränssnittet bör ständigt finnas 

lättillgängliga för kunden. 

(15) Vissa näringsidkare upprätthåller 

olika versioner av sina onlinegränssnitt 

med inriktning på kunder från olika 

medlemsstater. Detta bör alltjämt vara 

möjligt, men omdirigering av en kund från 

en version av onlinegränssnittet till en 

annan utan kundens aktiva samtycke bör 

förbjudas. Näringsidkare bör inte vara 

skyldiga att kräva kundens uttryckliga 

samtycke varje gång denna kund besöker 

samma onlinegränssnitt. När kundens 

uttryckliga samtycke har givits bör detta 

anses gälla för varje efterföljande gång 

denna kund besöker samma 

onlinegränssnitt. Alla versioner av 

onlinegränssnittet bör ständigt finnas 

lättillgängliga för kunden. 

Or. en 

(text från rådets allmänna riktlinje) 

 

Ändringsförslag  169 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Förslag till förordning 

Skäl 15 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(15) Vissa näringsidkare upprätthåller (15) Vissa näringsidkare upprätthåller 
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olika versioner av sina onlinegränssnitt 

med inriktning på kunder från olika 

medlemsstater. Detta bör alltjämt vara 

möjligt, men omdirigering av en kund från 

en version av onlinegränssnittet till en 

annan utan kundens aktiva samtycke bör 

förbjudas. Alla versioner av 

onlinegränssnittet bör ständigt finnas 

lättillgängliga för kunden. 

olika versioner av sina onlinegränssnitt 

med inriktning på kunder från olika 

medlemsstater. Detta bör alltjämt vara 

möjligt, men omdirigering av en kund från 

en version av onlinegränssnittet till en 

annan utan kundens aktiva samtycke bör 

förbjudas. När kundens uttryckliga 

samtycke har givits rörande omdirigering 

bör detta anses gälla för varje 

efterföljande gång denna kund besöker 

samma onlinegränssnitt. Alla versioner av 

onlinegränssnittet bör dock ständigt finnas 

lättillgängliga för kunden. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  170 

Antanas Guoga 

 

Förslag till förordning 

Skäl 16 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(16) I vissa fall kan det vara nödvändigt 

att blockera, begränsa åtkomsten eller 

omdirigera en kund utan dennas samtycke 

till en alternativ version av ett 

onlinegränssnitt på grund av kundens 

nationalitet, bosättningsort eller 

etableringsort för att säkerställa 

efterlevnad med ett rättsligt krav i 

unionslagstiftningen eller 

medlemsstaternas lagar i enlighet med 

unionslagstiftningen. Sådana lagar kan 

begränsa kundernas åtkomst till vissa 

varor eller tjänster, till exempel genom att 

förbjuda visning av ett visst innehåll i vissa 

medlemsstater. Näringsidkare bör inte 

hindras från att efterleva sådana krav och 

bör därför kunna blockera, begränsa 

åtkomst eller omdirigera vissa kunder eller 

kunder på vissa territorier till ett 

onlinegränssnitt i den utsträckning det är 

nödvändigt av denna orsak. 

(16) I vissa fall kan det vara motiverat 

att blockera, begränsa åtkomsten eller 

omdirigera en konsument utan dennas 

samtycke till en alternativ version av ett 

onlinegränssnitt på grund av 

konsumentens nationalitet eller 

bosättningsort, dock endast om så är 

nödvändigt för att säkerställa efterlevnad 

med ett rättsligt krav i unionslagstiftningen 

eller en medlemsstats lagar i enlighet med 

unionslagstiftningen. Sådana lagar skulle 

kunna begränsa konsumenternas åtkomst 

till vissa varor eller tjänster, till exempel 

genom att förbjuda visning av ett visst 

innehåll i en viss medlemsstat. 

Näringsidkare bör inte hindras från att 

efterleva sådana krav och bör därför kunna 

blockera, begränsa åtkomst eller 

omdirigera vissa konsumenter eller 

konsumenter på vissa territorier till ett 

onlinegränssnitt i den utsträckning det 

eventuellt är nödvändigt av denna orsak. I 

detta avseende bör en konsument 
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meddelas på ett onlinegränssnitt om syftet 

med blockering, begränsning eller 

omdirigering till en alternativ version av 

ett onlinegränssnitt. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  171 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Christel Schaldemose, 

Evelyne Gebhardt 

 

Förslag till förordning 

Skäl 16 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(16) I vissa fall kan det vara nödvändigt 

att blockera, begränsa åtkomsten eller 

omdirigera en kund utan dennas samtycke 

till en alternativ version av ett 

onlinegränssnitt på grund av kundens 

nationalitet, bosättningsort eller 

etableringsort för att säkerställa 

efterlevnad med ett rättsligt krav i 

unionslagstiftningen eller 

medlemsstaternas lagar i enlighet med 

unionslagstiftningen. Sådana lagar kan 

begränsa kundernas åtkomst till vissa 

varor eller tjänster, till exempel genom att 

förbjuda visning av ett visst innehåll i vissa 

medlemsstater. Näringsidkare bör inte 

hindras från att efterleva sådana krav och 

bör därför kunna blockera, begränsa 

åtkomst eller omdirigera vissa kunder eller 

kunder på vissa territorier till ett 

onlinegränssnitt i den utsträckning det är 

nödvändigt av denna orsak. 

(16) I vissa fall kan det vara nödvändigt 

att blockera, begränsa åtkomsten eller 

omdirigera en konsument utan dennas 

samtycke till en alternativ version av ett 

onlinegränssnitt på grund av 

konsumentens nationalitet eller 

bosättningsort för att säkerställa 

efterlevnad med ett rättsligt krav i 

unionslagstiftningen eller 

medlemsstaternas lagar i enlighet med 

unionslagstiftningen. Sådana lagar kan 

begränsa konsumenternas åtkomst till 

vissa varor eller tjänster, till exempel 

genom att förbjuda visning av ett visst 

innehåll i vissa medlemsstater. 

Näringsidkare bör inte hindras från att 

efterleva sådana krav och bör därför kunna 

blockera, begränsa åtkomst eller 

omdirigera vissa konsumenter eller 

konsumenter på vissa territorier till ett 

onlinegränssnitt i den utsträckning det är 

nödvändigt av denna orsak. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  172 

Inese Vaidere 
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Förslag till förordning 

Skäl 16 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(16) I vissa fall kan det vara nödvändigt 

att blockera, begränsa åtkomsten eller 

omdirigera en kund utan dennas samtycke 

till en alternativ version av ett 

onlinegränssnitt på grund av kundens 

nationalitet, bosättningsort eller 

etableringsort för att säkerställa efterlevnad 

med ett rättsligt krav i unionslagstiftningen 

eller medlemsstaternas lagar i enlighet med 

unionslagstiftningen. Sådana lagar kan 

begränsa kundernas åtkomst till vissa varor 

eller tjänster, till exempel genom att 

förbjuda visning av ett visst innehåll i vissa 

medlemsstater. Näringsidkare bör inte 

hindras från att efterleva sådana krav och 

bör därför kunna blockera, begränsa 

åtkomst eller omdirigera vissa kunder eller 

kunder på vissa territorier till ett 

onlinegränssnitt i den utsträckning det är 

nödvändigt av denna orsak. 

(16) I vissa fall kan det vara nödvändigt 

att blockera, begränsa åtkomsten eller 

omdirigera en kund utan dennas samtycke 

till en alternativ version av ett 

onlinegränssnitt på grund av kundens 

nationalitet, bosättningsort, tillfälliga 

vistelseort eller etableringsort för att 

säkerställa efterlevnad med ett rättsligt 

krav i unionslagstiftningen eller 

medlemsstaternas lagar i enlighet med 

unionslagstiftningen. Sådana lagar kan 

begränsa kundernas åtkomst till vissa varor 

eller tjänster, till exempel genom att 

förbjuda visning av ett visst innehåll i vissa 

medlemsstater. Näringsidkare bör inte 

hindras från att efterleva sådana krav och 

bör därför kunna blockera, begränsa 

åtkomst eller omdirigera vissa kunder eller 

kunder på vissa territorier till ett 

onlinegränssnitt i den utsträckning det är 

nödvändigt av denna orsak. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  173 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten 

Løkkegaard 

 

Förslag till förordning 

Skäl 16 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(16) I vissa fall kan det vara nödvändigt 

att blockera, begränsa åtkomsten eller 

omdirigera en kund utan dennas samtycke 

till en alternativ version av ett 

onlinegränssnitt på grund av kundens 

nationalitet, bosättningsort eller 

etableringsort för att säkerställa efterlevnad 

med ett rättsligt krav i unionslagstiftningen 

eller medlemsstaternas lagar i enlighet med 

(16) I vissa fall kan det vara nödvändigt 

att blockera, begränsa åtkomsten eller 

omdirigera en kund utan dennas samtycke 

till en alternativ version av ett 

onlinegränssnitt på grund av kundens 

nationalitet, bosättningsort eller tillfälliga 

vistelseort eller etableringsort för att 

säkerställa efterlevnad med ett rättsligt 

krav i unionslagstiftningen eller 



 

PE599.759v01-00 76/135 AM\1117294SV.docx 

SV 

unionslagstiftningen. Sådana lagar kan 

begränsa kundernas åtkomst till vissa varor 

eller tjänster, till exempel genom att 

förbjuda visning av ett visst innehåll i vissa 

medlemsstater. Näringsidkare bör inte 

hindras från att efterleva sådana krav och 

bör därför kunna blockera, begränsa 

åtkomst eller omdirigera vissa kunder eller 

kunder på vissa territorier till ett 

onlinegränssnitt i den utsträckning det är 

nödvändigt av denna orsak. 

medlemsstaternas lagar i enlighet med 

unionslagstiftningen. Sådana lagar kan 

begränsa kundernas åtkomst till vissa varor 

eller tjänster, till exempel genom att 

förbjuda visning av ett visst innehåll i vissa 

medlemsstater. Näringsidkare bör inte 

hindras från att efterleva sådana krav och 

bör därför kunna blockera, begränsa 

åtkomst eller omdirigera vissa kunder eller 

kunder på vissa territorier till ett 

onlinegränssnitt i den utsträckning det är 

nödvändigt av denna orsak. 

Or. en 

Motivering 

Baserat på föredragandens ändringsförslag, samtidigt som definitionen av kund behålls i 

texten. 

 

Ändringsförslag  174 

Franz Obermayr 

 

Förslag till förordning 

Skäl 17 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(17) I ett antal särskilda situationer kan 

skillnader i behandlingen av kunder 

genom tillämpning av allmänna villkor 

för åtkomst, även direkt vägran att sälja 

varor eller tillhandahålla tjänster, på 

grund av kundens nationalitet, 

bosättningsort eller etableringsort inte 

objektivt motiveras. I de situationerna bör 

all sådan diskriminering förbjudas och 

kunder bör följaktligen ha rätt till att, i 

enlighet med de särskilda villkor som 

fastställs i denna förordning, idka handel 

på samma villkor som en lokal kund och 

ha fullständig och likvärdig åtkomst till 

alla olika varor eller tjänster som erbjuds 

oavsett nationalitet, bosättningsort eller 

etableringsort. Näringsidkare bör därför 

vid behov vidta åtgärder för att säkerställa 

efterlevnad med det förbudet mot 

utgår 
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diskriminering om de berörda kunderna 

annars skulle uteslutas från sådan 

fullständig och likvärdig åtkomst. Trots 

detta bör förbudet som är tillämpligt i de 

situationerna inte tolkas som att det 

hindrar näringsidkarna från att rikta sin 

verksamhet till olika medlemsstater eller 

vissa grupper av kunder med riktade 

erbjudanden och olika villkor, även 

genom att upprätta landsspecifika 

onlinegränssnitt. 

Or. de 

 

Ändringsförslag  175 

Antanas Guoga 

 

Förslag till förordning 

Skäl 17 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(17) I ett antal särskilda situationer kan 

skillnader i behandlingen av kunder genom 

tillämpning av allmänna villkor för 

åtkomst, även direkt vägran att sälja varor 

eller tillhandahålla tjänster, på grund av 

kundens nationalitet, bosättningsort eller 

etableringsort inte objektivt motiveras. I 

de situationerna bör all sådan 

diskriminering förbjudas och kunder bör 

följaktligen ha rätt till att, i enlighet med de 

särskilda villkor som fastställs i denna 

förordning, idka handel på samma villkor 

som en lokal kund och ha fullständig och 

likvärdig åtkomst till alla olika varor eller 

tjänster som erbjuds oavsett nationalitet, 

bosättningsort eller etableringsort. 

Näringsidkare bör därför vid behov vidta 

åtgärder för att säkerställa efterlevnad med 

det förbudet mot diskriminering om de 

berörda kunderna annars skulle uteslutas 

från sådan fullständig och likvärdig 

åtkomst. Trots detta bör förbudet som är 

tillämpligt i de situationerna inte tolkas 

som att det hindrar näringsidkarna från 

att rikta sin verksamhet till olika 

(17) I ett antal särskilda situationer kan 

skillnader i behandlingen av konsumenter 

genom tillämpning av allmänna villkor för 

åtkomst, även direkt vägran att sälja varor, 

godta vissa finansiella transaktioner som 

officiellt anges av en näringsidkare eller 

tillhandahålla tjänster, på grund av 

konsumentens nationalitet eller 

bosättningsort inte objektivt motiveras. I de 

situationerna bör all sådan diskriminering 

förbjudas och konsumenter bör 

följaktligen ha rätt till att, i enlighet med de 

särskilda villkor som fastställs i denna 

förordning, idka handel på samma villkor 

som en lokal konsument och ha fullständig 

och likvärdig åtkomst till alla olika varor 

eller tjänster som erbjuds oavsett 

nationalitet eller bosättningsort. 

Näringsidkare bör därför vid behov vidta 

åtgärder för att säkerställa efterlevnad med 

det förbudet mot diskriminering om de 

berörda konsumenterna annars skulle 

uteslutas från sådan fullständig och 

likvärdig åtkomst. 
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medlemsstater eller vissa grupper av 

kunder med riktade erbjudanden och 

olika villkor, även genom att upprätta 

landsspecifika onlinegränssnitt. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  176 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Lucy Anderson, Christel 

Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Förslag till förordning 

Skäl 17 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(17) I ett antal särskilda situationer kan 

skillnader i behandlingen av kunder genom 

tillämpning av allmänna villkor för 

åtkomst, även direkt vägran att sälja varor 

eller tillhandahålla tjänster, på grund av 

kundens nationalitet, bosättningsort eller 

etableringsort inte objektivt motiveras. I 

de situationerna bör all sådan 

diskriminering förbjudas och kunder bör 

följaktligen ha rätt till att, i enlighet med de 

särskilda villkor som fastställs i denna 

förordning, idka handel på samma villkor 

som en lokal kund och ha fullständig och 

likvärdig åtkomst till alla olika varor eller 

tjänster som erbjuds oavsett nationalitet, 

bosättningsort eller etableringsort. 

Näringsidkare bör därför vid behov vidta 

åtgärder för att säkerställa efterlevnad med 

det förbudet mot diskriminering om de 

berörda kunderna annars skulle uteslutas 

från sådan fullständig och likvärdig 

åtkomst. Trots detta bör förbudet som är 

tillämpligt i de situationerna inte tolkas 

som att det hindrar näringsidkarna från att 

rikta sin verksamhet till olika 

medlemsstater eller vissa grupper av 

kunder med riktade erbjudanden och olika 

villkor, även genom att upprätta 

landsspecifika onlinegränssnitt. 

(17) I ett antal särskilda situationer kan 

skillnader i behandlingen av konsumenter 

genom tillämpning av allmänna villkor för 

åtkomst, även direkt vägran att sälja varor 

eller tillhandahålla tjänster, på grund av 

konsumentens nationalitet eller 

bosättningsort inte objektivt motiveras. I de 

situationerna bör all sådan diskriminering 

förbjudas och konsumenter bör 

följaktligen ha rätt till att, i enlighet med de 

särskilda villkor som fastställs i denna 

förordning, idka handel på samma villkor 

som en lokal konsument och ha fullständig 

och likvärdig åtkomst till alla olika varor 

eller tjänster som erbjuds oavsett 

nationalitet eller bosättningsort. 

Näringsidkare bör därför vid behov vidta 

åtgärder för att säkerställa efterlevnad med 

det förbudet mot diskriminering. Trots 

detta bör förbudet som är tillämpligt i de 

situationerna inte tolkas som att det hindrar 

näringsidkarna från att rikta sin verksamhet 

till olika medlemsstater eller vissa grupper 

av konsumenter med riktade erbjudanden 

och olika villkor, även genom att upprätta 

medlemsstatsspecifika onlinegränssnitt, 

där eventuellt olika priser erbjuds. 

Or. en 
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Ändringsförslag  177 

Dita Charanzová, Marietje Schaake, Morten Løkkegaard 

 

Förslag till förordning 

Skäl 17 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(17) I ett antal särskilda situationer kan 

skillnader i behandlingen av kunder genom 

tillämpning av allmänna villkor för 

åtkomst, även direkt vägran att sälja varor 

eller tillhandahålla tjänster, på grund av 

kundens nationalitet, bosättningsort eller 

etableringsort inte objektivt motiveras. I de 

situationerna bör all sådan diskriminering 

förbjudas och kunder bör följaktligen ha 

rätt till att, i enlighet med de särskilda 

villkor som fastställs i denna förordning, 

idka handel på samma villkor som en lokal 

kund och ha fullständig och likvärdig 

åtkomst till alla olika varor eller tjänster 

som erbjuds oavsett nationalitet, 

bosättningsort eller etableringsort. 

Näringsidkare bör därför vid behov vidta 

åtgärder för att säkerställa efterlevnad med 

det förbudet mot diskriminering om de 

berörda kunderna annars skulle uteslutas 

från sådan fullständig och likvärdig 

åtkomst. Trots detta bör förbudet som är 

tillämpligt i de situationerna inte tolkas 

som att det hindrar näringsidkarna från att 

rikta sin verksamhet till olika 

medlemsstater eller vissa grupper av 

kunder med riktade erbjudanden och olika 

villkor, även genom att upprätta 

landsspecifika onlinegränssnitt. 

(17) I ett antal särskilda situationer kan 

skillnader i behandlingen av kunder genom 

tillämpning av allmänna villkor för 

åtkomst, även direkt vägran att sälja varor 

eller tillhandahålla tjänster, på grund av 

kundens nationalitet, bosättningsort eller 

tillfälliga vistelseort eller etableringsort 

inte objektivt motiveras. I de situationerna 

bör all sådan diskriminering förbjudas och 

kunder bör följaktligen ha rätt till att, i 

enlighet med de särskilda villkor som 

fastställs i denna förordning, idka handel 

på samma villkor som en lokal kund och 

bör ha fullständig och likvärdig åtkomst till 

alla olika varor eller tjänster som erbjuds 

oavsett nationalitet, bosättningsort eller 

tillfällig vistelseort eller etableringsort. 

Näringsidkare bör därför vid behov vidta 

åtgärder för att säkerställa efterlevnad med 

det förbudet mot diskriminering om de 

berörda kunderna annars skulle uteslutas 

från sådan fullständig och likvärdig 

åtkomst. Trots detta bör förbudet som är 

tillämpligt i de situationerna inte tolkas 

som att det hindrar näringsidkarna från att 

rikta sin verksamhet till olika 

medlemsstater eller vissa grupper av 

kunder med riktade erbjudanden och olika 

allmänna villkor för åtkomst, även genom 

att upprätta landsspecifika onlinegränssnitt 

som kan innehålla olika priser. 

Or. en 

Motivering 

Baserat på föredragandens ändringsförslag, samtidigt som definitionen av kund behålls i 

texten. 
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Ändringsförslag  178 

Inese Vaidere 

 

Förslag till förordning 

Skäl 17 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(17) I ett antal särskilda situationer kan 

skillnader i behandlingen av kunder genom 

tillämpning av allmänna villkor för 

åtkomst, även direkt vägran att sälja varor 

eller tillhandahålla tjänster, på grund av 

kundens nationalitet, bosättningsort eller 

etableringsort inte objektivt motiveras. I de 

situationerna bör all sådan diskriminering 

förbjudas och kunder bör följaktligen ha 

rätt till att, i enlighet med de särskilda 

villkor som fastställs i denna förordning, 

idka handel på samma villkor som en lokal 

kund och ha fullständig och likvärdig 

åtkomst till alla olika varor eller tjänster 

som erbjuds oavsett nationalitet, 

bosättningsort eller etableringsort. 

Näringsidkare bör därför vid behov vidta 

åtgärder för att säkerställa efterlevnad med 

det förbudet mot diskriminering om de 

berörda kunderna annars skulle uteslutas 

från sådan fullständig och likvärdig 

åtkomst. Trots detta bör förbudet som är 

tillämpligt i de situationerna inte tolkas 

som att det hindrar näringsidkarna från att 

rikta sin verksamhet till olika 

medlemsstater eller vissa grupper av 

kunder med riktade erbjudanden och olika 

villkor, även genom att upprätta 

landsspecifika onlinegränssnitt. 

(17) I ett antal särskilda situationer kan 

skillnader i behandlingen av kunder genom 

tillämpning av allmänna villkor för 

åtkomst, även direkt vägran att sälja varor 

eller tillhandahålla tjänster, på grund av 

kundens nationalitet, bosättningsort, 

tillfälliga vistelseort eller etableringsort 

inte objektivt motiveras. I de situationerna 

bör all sådan diskriminering förbjudas och 

kunder bör följaktligen ha rätt till att, i 

enlighet med de särskilda villkor som 

fastställs i denna förordning, idka handel 

på samma villkor som en lokal kund och ha 

fullständig och likvärdig åtkomst till alla 

olika varor eller tjänster som erbjuds 

oavsett nationalitet, bosättningsort eller 

etableringsort. Näringsidkare bör därför vid 

behov vidta åtgärder för att säkerställa 

efterlevnad med det förbudet mot 

diskriminering om de berörda kunderna 

annars skulle uteslutas från sådan 

fullständig och likvärdig åtkomst. Trots 

detta bör förbudet som är tillämpligt i de 

situationerna inte tolkas som att det hindrar 

näringsidkarna från att rikta sin verksamhet 

till olika medlemsstater eller vissa grupper 

av kunder med riktade erbjudanden och 

olika villkor, även genom att upprätta 

landsspecifika onlinegränssnitt. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  179 

Marco Zullo 

 

Förslag till förordning 

Skäl 17 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(17) I ett antal särskilda situationer kan 

skillnader i behandlingen av kunder genom 

tillämpning av allmänna villkor för 

åtkomst, även direkt vägran att sälja varor 

eller tillhandahålla tjänster, på grund av 

kundens nationalitet, bosättningsort eller 

etableringsort inte objektivt motiveras. I de 

situationerna bör all sådan diskriminering 

förbjudas och kunder bör följaktligen ha 

rätt till att, i enlighet med de särskilda 

villkor som fastställs i denna förordning, 

idka handel på samma villkor som en lokal 

kund och ha fullständig och likvärdig 

åtkomst till alla olika varor eller tjänster 

som erbjuds oavsett nationalitet, 

bosättningsort eller etableringsort. 

Näringsidkare bör därför vid behov vidta 

åtgärder för att säkerställa efterlevnad med 

det förbudet mot diskriminering om de 

berörda kunderna annars skulle uteslutas 

från sådan fullständig och likvärdig 

åtkomst. Trots detta bör förbudet som är 

tillämpligt i de situationerna inte tolkas 

som att det hindrar näringsidkarna från att 

rikta sin verksamhet till olika 

medlemsstater eller vissa grupper av 

kunder med riktade erbjudanden och olika 

villkor, även genom att upprätta 

landsspecifika onlinegränssnitt. 

(17) I ett antal särskilda situationer kan 

skillnader i behandlingen av kunder genom 

tillämpning av allmänna villkor för 

åtkomst, även direkt vägran att sälja varor 

eller tillhandahålla tjänster, på grund av 

kundens nationalitet, bosättningsort eller 

etableringsort inte objektivt motiveras. I de 

situationerna bör all sådan diskriminering 

förbjudas och kunder bör följaktligen ha 

rätt till att, i enlighet med de särskilda 

villkor som fastställs i denna förordning, 

idka handel på samma villkor som en lokal 

kund och ha fullständig och likvärdig 

åtkomst till alla olika varor eller tjänster 

som erbjuds oavsett nationalitet, 

bosättningsort eller etableringsort. 

Näringsidkare bör därför vid behov vidta 

åtgärder för att säkerställa efterlevnad med 

det förbudet mot diskriminering om de 

berörda kunderna annars skulle uteslutas 

från sådan fullständig och likvärdig 

åtkomst. Trots detta hindrar förbudet som 

är tillämpligt i de situationerna inte 

näringsidkarna från att använda sig av 

riktade erbjudanden och olika villkor, eller 

kommersiella erbjudanden som skiljer sig 

åt mellan medlemsstaterna, även genom 

att upprätta landsspecifika onlinegränssnitt. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  180 

Sabine Verheyen, Angelika Niebler 

 

Förslag till förordning 

Skäl 17a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (17a) Denna förordning får inte 

inskränka näringsfriheten och 

avtalsfriheten, som är förankrade i artikel 

16 i Europeiska unionens stadga om de 
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grundläggande rättigheterna. 

Näringsidkarens avtalsfrihet får inte bli 

till en skyldighet att sluta avtal med, eller 

leverera till, konsumenterna. Detta gäller 

även för de fall som anges i artikel 4.1 a–

c. 

Or. de 

 

Ändringsförslag  181 

Franz Obermayr 

 

Förslag till förordning 

Skäl 18 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(18) Den första av dessa situationer är 

då näringsidkaren säljer varor men 

varorna inte levereras över gränserna av 

näringsidkaren eller för dennas räkning 

till medlemsstaten där kunden är bosatt. I 

den situationen bör kunden kunna köpa 

varor på exakt samma villkor, däribland 

pris och leveransvillkor, som motsvarande 

kunder som är bosatta i näringsidkarens 

medlemsstat. Detta kan innebära att en 

utländsk kund måste hämta varan i den 

medlemsstaten eller i en annan 

medlemsstat dit näringsidkaren levererar. 

I denna situation behöver näringsidkaren 

inte momsregistrera sig i kundens 

medlemsstat, och inte heller ordna 

gränsöverskridande varuleverans. 

utgår 

Or. de 

 

Ändringsförslag  182 

Morten Løkkegaard 

 

Förslag till förordning 

Skäl 18 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(18) Den första av dessa situationer är 

då näringsidkaren säljer varor men varorna 

inte levereras över gränserna av 

näringsidkaren eller för dennas räkning 

till medlemsstaten där kunden är bosatt. I 

den situationen bör kunden kunna köpa 

varor på exakt samma villkor, däribland 

pris och leveransvillkor, som motsvarande 

kunder som är bosatta i näringsidkarens 

medlemsstat. Detta kan innebära att en 

utländsk kund måste hämta varan i den 

medlemsstaten eller i en annan 

medlemsstat dit näringsidkaren levererar. I 

denna situation behöver näringsidkaren 

inte momsregistrera sig i kundens 

medlemsstat, och inte heller ordna 

gränsöverskridande varuleverans. 

(18) Den första av dessa situationer är 

då näringsidkaren säljer varor och varorna 

levereras till en medlemsstat till vilken 

näringsidkaren erbjuder leverans i de 

allmänna åtkomstvillkoren eller varorna 

hämtas på en plats som omfattas av en 

överenskommelse mellan näringsidkaren 

och konsumenten i en medlemsstat där 

näringsidkaren erbjuder detta alternativ i 

sina allmänna åtkomstvillkor. I den 

situationen bör konsumenten kunna köpa 

varor på exakt samma villkor, däribland 

pris och leveransvillkor, som motsvarande 

konsumenter som är bosatta i den 

medlemsstat där varorna levereras eller 

där varorna hämtas. Detta kan innebära att 

en utländsk konsument måste hämta varan 

i den medlemsstaten eller i en annan 

medlemsstat dit näringsidkaren levererar. 

Detta innebär inte att näringsidkarna bör 

ändra sina onlinegränssnitt, inrätta nya 

hämtningsstationer, uppfylla kraven i 

nationell lagstiftning eller informera 

konsumenterna om dessa krav om 

näringsidkaren inte bedriver verksamhet i 

eller riktar sin verksamhet till 

konsumentens medlemsstat. I dessa 

särskilda situationer är det konsumenten 

som bär ansvaret för att säkerställa att 

varorna eller tjänsterna uppfyller 

nationella krav i hans eller hennes 

medlemsstat. I denna situation behöver 

näringsidkaren inte momsregistrera sig i 

kundens medlemsstat, och inte heller ordna 

gränsöverskridande varuleverans. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  183 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Förslag till förordning 

Skäl 18 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(18) Den första av dessa situationer är 

då näringsidkaren säljer varor men varorna 

inte levereras över gränserna av 

näringsidkaren eller för dennas räkning till 

medlemsstaten där kunden är bosatt. I den 

situationen bör kunden kunna köpa varor 

på exakt samma villkor, däribland pris och 

leveransvillkor, som motsvarande kunder 

som är bosatta i näringsidkarens 

medlemsstat. Detta kan innebära att en 

utländsk kund måste hämta varan i den 

medlemsstaten eller i en annan 

medlemsstat dit näringsidkaren levererar. I 

denna situation behöver näringsidkaren 

inte momsregistrera sig i kundens 

medlemsstat, och inte heller ordna 

gränsöverskridande varuleverans. 

(18) Den första av dessa situationer är 

då näringsidkaren säljer varor men varorna 

inte levereras över gränserna av 

näringsidkaren eller för dennas räkning till 

medlemsstaten där konsumenten är bosatt. 

I den situationen bör konsumenten kunna 

köpa varor på exakt samma villkor, 

däribland pris och leveransvillkor, som 

motsvarande konsumenter som är bosatta i 

näringsidkarens medlemsstat. Detta kan 

innebära att en utländsk konsument måste 

hämta varan i den medlemsstaten eller i en 

annan medlemsstat dit näringsidkaren 

levererar. I denna situation har 

näringsidkaren inte någon skyldighet att 

täcka eventuella tilläggskostnader för den 

gränsöverskridande leveransen. Vidare 
behöver näringsidkaren inte 

momsregistrera sig i konsumentens 

medlemsstat, och inte heller ordna 

gränsöverskridande varuleverans. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  184 

Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Marc Tarabella, Lucy Anderson, 

Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Förslag till förordning 

Skäl 18 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(18) Den första av dessa situationer är 

då näringsidkaren säljer varor men varorna 

inte levereras över gränserna av 

näringsidkaren eller för dennas räkning till 

medlemsstaten där kunden är bosatt. I den 

situationen bör kunden kunna köpa varor 

på exakt samma villkor, däribland pris och 

leveransvillkor, som motsvarande kunder 

som är bosatta i näringsidkarens 

medlemsstat. Detta kan innebära att en 

utländsk kund måste hämta varan i den 

(18) Den första av dessa situationer är 

då näringsidkaren säljer varor men varorna 

inte levereras över gränserna av 

näringsidkaren eller för dennas räkning till 

medlemsstaten där konsumenten är bosatt. 

I den situationen bör konsumenten kunna 

köpa varor på exakt samma villkor, 

däribland pris och leveransvillkor, som 

motsvarande konsumenter som är bosatta i 

näringsidkarens medlemsstat. Detta kan 

innebära att en konsument måste hämta 
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medlemsstaten eller i en annan 

medlemsstat dit näringsidkaren levererar. I 

denna situation behöver näringsidkaren 

inte momsregistrera sig i kundens 

medlemsstat, och inte heller ordna 

gränsöverskridande varuleverans. 

varan i den medlemsstaten eller i en annan 

medlemsstat dit näringsidkaren levererar. I 

denna situation behöver näringsidkaren, i 

enlighet med direktiv 2006/112/EG, inte 

momsregistrera sig i konsumentens 

medlemsstat. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  185 

Marco Zullo 

 

Förslag till förordning 

Skäl 18 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(18) Den första av dessa situationer är 

då näringsidkaren säljer varor men varorna 

inte levereras över gränserna av 

näringsidkaren eller för dennas räkning till 

medlemsstaten där kunden är bosatt. I den 

situationen bör kunden kunna köpa varor 

på exakt samma villkor, däribland pris och 

leveransvillkor, som motsvarande kunder 

som är bosatta i näringsidkarens 

medlemsstat. Detta kan innebära att en 

utländsk kund måste hämta varan i den 

medlemsstaten eller i en annan 

medlemsstat dit näringsidkaren levererar. I 

denna situation behöver näringsidkaren 

inte momsregistrera sig i kundens 

medlemsstat, och inte heller ordna 

gränsöverskridande varuleverans.  

(18) Den första av dessa situationer är 

då näringsidkaren säljer varor men varorna 

inte levereras över gränserna av 

näringsidkaren eller för dennas räkning till 

medlemsstaten där kunden är bosatt. I den 

situationen bör kunden kunna köpa varor 

på exakt samma villkor, däribland pris och 

leveransvillkor, som motsvarande kunder 

som är bosatta i den medlemsstat där 

näringsidkaren utför leveranser. Denna 

förordning innebär inte någon skyldighet 

för näringsidkaren att leverera till vissa 

medlemsstater då detta inte föreskrivs 

uttryckligen i försäljningsvillkoren, även 

om kunden är bosatt eller har sin hemvist 

i en av dessa medlemsstater. I sådana fall 

kan näringsidkaren ge kunden 

alternativet att samla varorna vid en 

överenskommen insamlingspunkt i 

näringsidkarens medlemsstat eller, under 

alla omständigheter, i en medlemsstat som 

näringsidkaren har samtyckt till att 

leverera till. Detta kan innebära att en 

utländsk kund måste hämta varan i den 

medlemsstaten eller i en annan 

medlemsstat dit näringsidkaren levererar. I 

denna situation behöver näringsidkaren 

inte momsregistrera sig i kundens 

medlemsstat, och inte heller ordna 

gränsöverskridande varuleverans. 
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Kostnaderna för försändelse och 

transport från den insamlingspunkt som 

man kommit överens om i avtalet bör, 

liksom tillhörande risker, bäras av 

kunden. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  186 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Förslag till förordning 

Skäl 18 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(18) Den första av dessa situationer är 

då näringsidkaren säljer varor men varorna 

inte levereras över gränserna av 

näringsidkaren eller för dennas räkning 

till medlemsstaten där kunden är bosatt. I 

den situationen bör kunden kunna köpa 

varor på exakt samma villkor, däribland 

pris och leveransvillkor, som motsvarande 

kunder som är bosatta i näringsidkarens 

medlemsstat. Detta kan innebära att en 

utländsk kund måste hämta varan i den 

medlemsstaten eller i en annan 

medlemsstat dit näringsidkaren levererar. I 

denna situation behöver näringsidkaren 

inte momsregistrera sig i kundens 

medlemsstat, och inte heller ordna 

gränsöverskridande varuleverans. 

(18) Den första av dessa situationer är 

då näringsidkaren säljer varor och varorna 

levereras till en medlemsstat till vilken 

näringsidkaren erbjuder leverans i sina 

allmänna åtkomstvillkor eller varorna 

hämtas på en plats som omfattas av en 

överenskommelse mellan näringsidkaren 

och kunden i en medlemsstat där 

näringsidkaren erbjuder detta alternativ i 

sina allmänna åtkomstvillkor. I den 

situationen bör kunden kunna köpa varor 

på exakt samma villkor, däribland pris och 

leveransvillkor, som motsvarande kunder 

som är bosatta i den medlemsstat där 

varorna levereras eller där varorna 

hämtas. Detta kan innebära att en utländsk 

kund måste hämta varan i den 

medlemsstaten eller i en annan 

medlemsstat dit näringsidkaren levererar 

eller, med egna privata medel, ordna 

gränsöverskridande varuleverans. I denna 

situation behöver näringsidkaren inte 

momsregistrera sig i kundens medlemsstat, 

och inte heller ordna gränsöverskridande 

varuleverans. 

Or. en 
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Ändringsförslag  187 

Biljana Borzan 

 

Förslag till förordning 

Skäl 18 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(18) Den första av dessa situationer är 

då näringsidkaren säljer varor men varorna 

inte levereras över gränserna av 

näringsidkaren eller för dennas räkning till 

medlemsstaten där kunden är bosatt. I den 

situationen bör kunden kunna köpa varor 

på exakt samma villkor, däribland pris och 

leveransvillkor, som motsvarande kunder 

som är bosatta i näringsidkarens 

medlemsstat. Detta kan innebära att en 

utländsk kund måste hämta varan i den 

medlemsstaten eller i en annan 

medlemsstat dit näringsidkaren levererar. I 

denna situation behöver näringsidkaren 

inte momsregistrera sig i kundens 

medlemsstat, och inte heller ordna 

gränsöverskridande varuleverans. 

(18) Den första av dessa situationer är 

då näringsidkaren säljer varor men varorna 

inte levereras över gränserna av 

näringsidkaren eller för dennas räkning till 

medlemsstaten där kunden är bosatt. I den 

situationen bör kunden kunna köpa varor 

på exakt samma villkor, däribland pris och 

leveransvillkor, som motsvarande kunder 

som är bosatta i näringsidkarens 

medlemsstat. Detta kan innebära att en 

utländsk kund måste hämta varan i den 

medlemsstaten eller i en annan 

medlemsstat dit näringsidkaren levererar. I 

denna situation behöver näringsidkaren 

inte momsregistrera sig i kundens 

medlemsstat, och inte heller ordna 

gränsöverskridande varuleverans. Det bör 

understrykas att så många konsumenter 

som möjligt bör ha tillgång till 

leveranstjänster med transparenta priser, 

särskilt konsumenter i avlägsna områden. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  188 

Marco Zullo 

 

Förslag till förordning 

Skäl 18a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (18a)  Enligt direktiv 1999/44/EG är en 

näringsidkare skyldig att kostnadsfritt 

reparera eller ersätta varor som inte 

stämmer överens med avtalet. 

Näringsidkaren ska informera kunden om 

att de försändelse- och transportkostnader 

som krävs för att varorna ska 
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överensstämma enbart inbegriper de 

kostnader som näringsidkaren ådragit sig 

vid försändelse och transport av varorna 

från den plats där kunden, i enlighet med 

överenskommelsen i avtalet, först samlade 

varorna samt de kostnader som 

näringsidkaren ådragit sig vid försändelse 

eller transport av reparerade varor eller 

ersättningsvaror till denna plats. De 

kostnader för försändelse och transport 

som näringsidkaren ådragit sig för att få 

varorna till den överenskomna 

ursprungliga insamlingspunkten och de 

transportkostnader som kunden ådragit 

sig vid insamling av reparerade varor 

eller ersättningsvaror från denna plats 

bör, liksom tillhörande risker, bäras av 

kunden. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  189 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Förslag till förordning 

Skäl 19 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(19) Den andra situationen är då 

näringsidkaren tillhandahåller tjänster som 

levereras elektroniskt, andra än tjänster 

vars huvudsakliga verksamhet är att 

tillhandahålla åtkomst till och användning 

av upphovsrättsskyddade verk eller andra 

skyddade produkter, såsom molntjänster, 

datalagerhanteringstjänster, webbhotell och 

brandväggstjänster. I detta fall krävs ingen 

fysisk leverans, eftersom tjänsterna 

levereras elektroniskt. Näringsidkaren kan 

deklarera och betala mervärdesskatt på ett 

förenklat sätt i enlighet med reglerna om 

det gemensamma systemet för 

mervärdesskatt som föreskrivs i rådets 

genomförandeförordning (EU) nr 

282/201126. 

(19) Den andra situationen är då 

näringsidkaren tillhandahåller tjänster som 

levereras elektroniskt, andra än tjänster 

vars huvudsakliga verksamhet är att 

tillhandahålla åtkomst till och användning 

av upphovsrättsskyddade verk eller andra 

skyddade produkter, såsom molntjänster, 

datalagerhanteringstjänster, webbhotell och 

brandväggstjänster. Den tredje situationen 

omfattar tjänster vilkas främsta funktion 

är tillhandahållande av åtkomst till och 

användning av upphovsrättsskyddade verk 

eller andra skyddade produkter, förutsatt 

att näringsidkaren har de erforderliga 

rättigheterna för de berörda territorierna 

(såsom e-böcker, musik, spel och 

programvara). I dessa fall krävs ingen 

fysisk leverans, eftersom tjänsterna 
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levereras elektroniskt. Näringsidkaren kan 

deklarera och betala mervärdesskatt på ett 

förenklat sätt i enlighet med reglerna om 

det gemensamma systemet för 

mervärdesskatt som föreskrivs i rådets 

genomförandeförordning (EU) nr 

282/201126. 

__________________ __________________ 

26 Rådets genomförandeförordning (EU) nr 

282/2011 av den 15 mars 2011 om 

fastställande av tillämpningsföreskrifter för 

direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt 

system för mervärdesskatt (EUT L 77, 

23.3.2011, s. 1). 

26 Rådets genomförandeförordning (EU) nr 

282/2011 av den 15 mars 2011 om 

fastställande av tillämpningsföreskrifter för 

direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt 

system för mervärdesskatt (EUT L 77, 

23.3.2011, s. 1). 

Or. en 

 

Ändringsförslag  190 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Förslag till förordning 

Skäl 19 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(19) Den andra situationen är då 

näringsidkaren tillhandahåller tjänster som 

levereras elektroniskt, andra än tjänster 

vars huvudsakliga verksamhet är att 

tillhandahålla åtkomst till och användning 

av upphovsrättsskyddade verk eller andra 

skyddade produkter, såsom molntjänster, 

datalagerhanteringstjänster, webbhotell och 

brandväggstjänster. I detta fall krävs ingen 

fysisk leverans, eftersom tjänsterna 

levereras elektroniskt. Näringsidkaren kan 

deklarera och betala mervärdesskatt på ett 

förenklat sätt i enlighet med reglerna om 

det gemensamma systemet för 

mervärdesskatt som föreskrivs i rådets 

genomförandeförordning (EU) nr 

282/201126. 

(19) Den andra situationen är då 

näringsidkaren tillhandahåller tjänster som 

levereras elektroniskt, andra än tjänster 

vars huvudsakliga verksamhet är att 

tillhandahålla åtkomst till och användning 

av upphovsrättsskyddade verk eller andra 

skyddade produkter, såsom molntjänster, 

datalagerhanteringstjänster, webbhotell och 

brandväggstjänster, eller säljer 

upphovsrättsskyddade verk eller andra 

skyddade produkter i immateriell form, 

såsom e-böcker och onlinemusik. I detta 

fall krävs ingen fysisk leverans, eftersom 

tjänsterna levereras elektroniskt. 

Näringsidkaren kan deklarera och betala 

mervärdesskatt på ett förenklat sätt i 

enlighet med reglerna om det gemensamma 

systemet för mervärdesskatt som föreskrivs 

i rådets genomförandeförordning (EU) nr 

282/201126. 
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__________________ __________________ 

26 Rådets genomförandeförordning (EU) nr 

282/2011 av den 15 mars 2011 om 

fastställande av tillämpningsföreskrifter för 

direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt 

system för mervärdesskatt (EUT L 77, 

23.3.2011, s. 1). 

26 Rådets genomförandeförordning (EU) nr 

282/2011 av den 15 mars 2011 om 

fastställande av tillämpningsföreskrifter för 

direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt 

system för mervärdesskatt (EUT L 77, 

23.3.2011, s. 1). 

Or. en 

 

Ändringsförslag  191 

Julia Reda 

 

Förslag till förordning 

Skäl 19 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(19) Den andra situationen är då 

näringsidkaren tillhandahåller tjänster som 

levereras elektroniskt, andra än tjänster 

vars huvudsakliga verksamhet är att 

tillhandahålla åtkomst till och användning 

av upphovsrättsskyddade verk eller andra 

skyddade produkter, såsom molntjänster, 

datalagerhanteringstjänster, webbhotell och 

brandväggstjänster. I detta fall krävs ingen 

fysisk leverans, eftersom tjänsterna 

levereras elektroniskt. Näringsidkaren kan 

deklarera och betala mervärdesskatt på ett 

förenklat sätt i enlighet med reglerna om 

det gemensamma systemet för 

mervärdesskatt som föreskrivs i rådets 

genomförandeförordning (EU) nr 

282/201126. 

(19) Den andra situationen är då 

näringsidkaren tillhandahåller immateriella 

varor eller tjänster som levereras 

elektroniskt, andra än tjänster vars 

huvudsakliga verksamhet är att 

tillhandahålla åtkomst till och användning 

av upphovsrättsskyddade verk eller andra 

skyddade produkter, såsom sociala 

nätverkstjänster, molntjänster, 

datalagerhanteringstjänster, webbhotell och 

brandväggstjänster. I detta fall krävs ingen 

fysisk leverans, eftersom tjänsterna 

levereras elektroniskt. Näringsidkaren kan 

deklarera och betala mervärdesskatt på ett 

förenklat sätt i enlighet med reglerna om 

det gemensamma systemet för 

mervärdesskatt som föreskrivs i rådets 

genomförandeförordning (EU) nr 

282/201126. 

__________________ __________________ 

26 Rådets genomförandeförordning (EU) nr 

282/2011 av den 15 mars 2011 om 

fastställande av tillämpningsföreskrifter för 

direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt 

system för mervärdesskatt (EUT L 77, 

23.3.2011, s. 1). 

26 Rådets genomförandeförordning (EU) nr 

282/2011 av den 15 mars 2011 om 

fastställande av tillämpningsföreskrifter för 

direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt 

system för mervärdesskatt (EUT L 77, 

23.3.2011, s. 1). 
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Or. en 

 

Ändringsförslag  192 

Olga Sehnalová, Biljana Borzan 

 

Förslag till förordning 

Skäl 19a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (19a) Denna förordning bör även 

tillämpas på fall där en näringsidkare 

annonserar en produkt som varande 

likadan i flera medlemsstater men 

samtidigt medvetet försämrar kvaliteten 

på denna produkt i vissa av dessa länder 

jämfört med andra. 

Or. en 

Motivering 

Resultaten från olika undersökningar visar att det finns stora skillnader i produkters kvalitet, 

sammansättning eller ingredienser när det gäller produkter av samma märke och med 

likadana förpackningar som distribueras på EU:s inre marknad och som marknadsförs på 

samma sätt. 

 

Ändringsförslag  193 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Christel Schaldemose, 

Evelyne Gebhardt 

 

Förslag till förordning 

Skäl 20 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(20) Slutligen bör tillämpning av andra 

allmänna villkor för åtkomst inte heller 

vara motiverad i en situation där 

näringsidkaren tillhandahåller tjänster och 

kunden tar emot tjänsterna i 

näringsidkarens lokaler eller på en plats 

som valts av näringsidkaren och som inte 

finns i den medlemsstat där kunden är 

medborgare eller där kundens 

bosättningsort eller etableringsort finns. 

(20) Slutligen bör tillämpning av andra 

allmänna villkor för åtkomst inte heller 

vara motiverad i en situation där 

näringsidkaren tillhandahåller tjänster och 

konsumenten tar emot tjänsterna i 

näringsidkarens lokaler eller på en plats 

som valts av näringsidkaren och som inte 

finns i den medlemsstat där konsumenten 

är medborgare eller där konsumentens 

bosättningsort finns. Dessa situationer 
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Dessa situationer gäller till exempel 

tillhandahållande av tjänster såsom 

hotellövernattningar, idrottsevenemang, 

biluthyrning och inträdesbiljetter till 

musikfestivaler eller nöjesparker. I dessa 

situationer måste näringsidkaren inte 

momsregistrera sig i en annan medlemsstat 

eller ordna gränsöverskridande 

varuleverans. 

gäller till exempel tillhandahållande av 

tjänster såsom hotellövernattningar, 

idrottsevenemang, biluthyrning och 

inträdesbiljetter till musikfestivaler eller 

nöjesparker. I dessa situationer måste 

näringsidkaren inte momsregistrera sig i en 

annan medlemsstat. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  194 

Antanas Guoga 

 

Förslag till förordning 

Skäl 20 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(20) Slutligen bör tillämpning av andra 

allmänna villkor för åtkomst inte heller 

vara motiverad i en situation där 

näringsidkaren tillhandahåller tjänster och 

kunden tar emot tjänsterna i 

näringsidkarens lokaler eller på en plats 

som valts av näringsidkaren och som inte 

finns i den medlemsstat där kunden är 

medborgare eller där kundens 

bosättningsort eller etableringsort finns. 

Dessa situationer gäller till exempel 

tillhandahållande av tjänster såsom 

hotellövernattningar, idrottsevenemang, 

biluthyrning och inträdesbiljetter till 

musikfestivaler eller nöjesparker. I dessa 

situationer måste näringsidkaren inte 

momsregistrera sig i en annan medlemsstat 

eller ordna gränsöverskridande 

varuleverans. 

(20) Slutligen bör tillämpning av andra 

allmänna villkor för åtkomst inte heller 

vara motiverad i en situation där 

näringsidkaren tillhandahåller tjänster och 

konsumenten tar emot tjänsterna i 

näringsidkarens lokaler eller på en plats 

som valts av näringsidkaren och som inte 

finns i den medlemsstat där konsumenten 

är medborgare eller där konsumentens 

bosättningsort finns. Dessa situationer 

gäller till exempel tillhandahållande av 

tjänster såsom hotellövernattningar, 

idrottsevenemang, biluthyrning och 

inträdesbiljetter till musikfestivaler eller 

nöjesparker. I dessa situationer måste 

näringsidkaren inte momsregistrera sig i en 

annan medlemsstat eller ordna 

gränsöverskridande varuleverans. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  195 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Marietje Schaake 
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Förslag till förordning 

Skäl 20 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(20) Slutligen bör tillämpning av andra 

allmänna villkor för åtkomst inte heller 

vara motiverad i en situation där 

näringsidkaren tillhandahåller tjänster och 

kunden tar emot tjänsterna i 

näringsidkarens lokaler eller på en plats 

som valts av näringsidkaren och som inte 

finns i den medlemsstat där kunden är 

medborgare eller där kundens 

bosättningsort eller etableringsort finns. 

Dessa situationer gäller till exempel 

tillhandahållande av tjänster såsom 

hotellövernattningar, idrottsevenemang, 

biluthyrning och inträdesbiljetter till 

musikfestivaler eller nöjesparker. I dessa 

situationer måste näringsidkaren inte 

momsregistrera sig i en annan medlemsstat 

eller ordna gränsöverskridande 

varuleverans. 

(20) Slutligen bör tillämpning av andra 

allmänna villkor för åtkomst, av skäl som 

rör kundens nationalitet, bosättningsort, 

tillfälliga vistelseort eller etableringsort, 
inte heller vara motiverad i en situation där 

näringsidkaren tillhandahåller tjänster och 

kunden tar emot tjänsterna i 

näringsidkarens lokaler eller på en fysisk 

plats, exempelvis i näringsidkarens 

lokaler eller på en annan specifik plats 

där näringsidkaren tillhandahåller sina 

tjänster inom territoriet för en 

medlemsstat där näringsidkaren är 

verksam. Dessa situationer gäller 

tillhandahållande av tjänster som skiljer sig 

från tjänster som tillhandahålls 

elektroniskt, såsom hotellövernattningar, 

idrottsevenemang, biluthyrning och 

inträdesbiljetter till musikfestivaler eller 

nöjesparker. I dessa situationer måste 

näringsidkaren inte momsregistrera sig i en 

annan medlemsstat eller ordna 

gränsöverskridande varuleverans. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  196 

Inese Vaidere 

 

Förslag till förordning 

Skäl 20 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(20) Slutligen bör tillämpning av andra 

allmänna villkor för åtkomst inte heller 

vara motiverad i en situation där 

näringsidkaren tillhandahåller tjänster och 

kunden tar emot tjänsterna i 

näringsidkarens lokaler eller på en plats 

som valts av näringsidkaren och som inte 

finns i den medlemsstat där kunden är 

(20) Slutligen bör tillämpning av andra 

allmänna villkor för åtkomst inte heller 

vara motiverad i en situation där 

näringsidkaren tillhandahåller tjänster och 

kunden tar emot tjänsterna i 

näringsidkarens lokaler eller på en plats 

som valts av näringsidkaren och som inte 

finns i den medlemsstat där kunden är 
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medborgare eller där kundens 

bosättningsort eller etableringsort finns. 

Dessa situationer gäller till exempel 

tillhandahållande av tjänster såsom 

hotellövernattningar, idrottsevenemang, 

biluthyrning och inträdesbiljetter till 

musikfestivaler eller nöjesparker. I dessa 

situationer måste näringsidkaren inte 

momsregistrera sig i en annan medlemsstat 

eller ordna gränsöverskridande 

varuleverans. 

medborgare eller där kundens 

bosättningsort, tillfälliga vistelseort eller 

etableringsort finns. Dessa situationer 

gäller till exempel tillhandahållande av 

tjänster såsom hotellövernattningar, 

idrottsevenemang, biluthyrning och 

inträdesbiljetter till musikfestivaler eller 

nöjesparker. I dessa situationer måste 

näringsidkaren inte momsregistrera sig i en 

annan medlemsstat eller ordna 

gränsöverskridande varuleverans. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  197 

Julia Reda 

 

Förslag till förordning 

Skäl 20a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (20a) Slutligen täcker den sista 

situationen tjänster och immateriella 

varor som huvudsakligen kännetecknas 

av tillhandahållande av åtkomst till och 

användning av upphovsrättsskyddade verk 

eller andra skyddade produkter (såsom e-

böcker, musik, spel och programvara) för 

vilka näringsidkaren har rättigheterna att 

använda sådant innehåll för de relevanta 

territorierna. I denna situation behöver 

näringsidkaren inte momsregistrera sig i 

kundens medlemsstat, och inte heller 

ordna gränsöverskridande varuleverans. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  198 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Förslag till förordning 

Skäl 21 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(21) I alla dessa situationer, i enlighet 

med de bestämmelser om tillämplig lag 

för avtalsförpliktelser och behörighet som 

fastställs i förordningarna (EG) nr 

593/2008 och (EU) nr 1215/2012, då en 

näringsidkare inte bedriver sin 

verksamhet i den medlemsstat där 

konsumenten har hemvist eller riktar 

sådan verksamhet till den medlemsstaten, 

eller där kunden inte är konsument, 

innebär efterlevnad med denna 

förordning inte några tilläggskostnader 

som kan hänföras till lagstiftning eller 

skillnader i tillämplig lagstiftning för 

näringsidkaren, Om näringsidkaren 

däremot bedriver verksamhet i kundens 
medlemsstat eller riktar verksamhet dit 

har näringsidkaren visat sin avsikt att 

etablera handelsrelationer med kunder 

från den medlemsstaten och har därför 

kunnat ta sådana kostnader i beaktande. 

(21) Detta förbud bör inte heller tolkas 

så att det påverkar tillämpningen av 

någon territoriell eller annan 

begränsning vad gäller den kundassistans 

och produktservice efter försäljningen 

som näringsidkaren erbjuder kunden. 

Inte heller bör det anses innefatta en 

skyldighet med avseende på eventuella 

tilläggskostnader för porto och 

transporter utanför den avtalade 

destinationsorten där konsumenten 

hämtade varan om näringsidkaren i 

enlighet med Europaparlamentets och 

rådets direktiv 1999/44/EG1a ska 

tillhandahålla en kostnadsfri reparation 

eller kostnadsfritt byte av en defekt vara 

eller om näringsidkaren ska bära 

kostnaderna för att returnera varan till 

följd av att konsumenten utövar sin 

ångerrätt i enlighet med 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

2011/83/EU1b. Denna förordning bör 

därför inte tolkas som att den föreskriver 

en skyldighet att leverera varor till en 

annan medlemsstat om näringsidkaren 

inte annars skulle erbjuda sina kunder 

möjligheten till sådan leverans, och inte 

heller en skyldighet att ta tillbaka varor i 

en annan medlemsstat, eller bära 

tilläggskostnader i detta avseende, om 

näringsidkaren annars inte skulle ha en 

sådan skyldighet. 

 _______________ 

 1a Europaparlamentets och rådets direktiv 

1999/44/EG av den 25 maj 1999 om vissa 

aspekter rörande försäljning av 

konsumentvaror och härmed förknippade 

garantier (EGT L 171, 7.7.1999, s. 12). 

 1b Europaparlamentets och rådets direktiv 

2011/83/EU av den 25 oktober 2011 om 

konsumenträttigheter och om ändring av 

rådets direktiv 93/13/EEG och 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

1999/44/EG och om upphävande av rådets 

direktiv 85/577/EEG och 
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Europaparlamentets och rådets direktiv 

97/7/EG (EUT L 304, 22.11.2011, s. 64). 

Or. en 

 

Ändringsförslag  199 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Nicola Danti, Lucy Anderson, 

Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Förslag till förordning 

Skäl 21 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(21) I alla dessa situationer, i enlighet 

med de bestämmelser om tillämplig lag för 

avtalsförpliktelser och behörighet som 

fastställs i förordningarna (EG) nr 

593/2008 och (EU) nr 1215/2012, då en 

näringsidkare inte bedriver sin verksamhet 

i den medlemsstat där konsumenten har 

hemvist eller riktar sådan verksamhet till 

den medlemsstaten, eller där kunden inte 

är konsument, innebär efterlevnad med 

denna förordning inte några 

tilläggskostnader som kan hänföras till 

lagstiftning eller skillnader i tillämplig 

lagstiftning för näringsidkaren, Om 

näringsidkaren däremot bedriver 

verksamhet i kundens medlemsstat eller 

riktar verksamhet dit har näringsidkaren 

visat sin avsikt att etablera 

handelsrelationer med kunder från den 

medlemsstaten och har därför kunnat ta 

sådana kostnader i beaktande. 

(21) I alla dessa situationer, i enlighet 

med de bestämmelser om tillämplig lag för 

avtalsförpliktelser och behörighet som 

fastställs i förordningarna (EG) nr 

593/2008 och (EU) nr 1215/2012, då en 

näringsidkare inte bedriver sin verksamhet 

i den medlemsstat där konsumenten har 

hemvist eller riktar sådan verksamhet till 

den medlemsstaten innebär efterlevnad 

med denna förordning inte någon 

ytterligare skyldighet som kan hänföras till 

lagstiftning eller skillnader i tillämplig 

lagstiftning för näringsidkaren. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  200 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Förslag till förordning 

Skäl 21 



 

AM\1117294SV.docx 97/135 PE599.759v01-00 

 SV 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(21) I alla dessa situationer, i enlighet 

med de bestämmelser om tillämplig lag för 

avtalsförpliktelser och behörighet som 

fastställs i förordningarna (EG) nr 

593/2008 och (EU) nr 1215/2012, då en 

näringsidkare inte bedriver sin verksamhet 

i den medlemsstat där konsumenten har 

hemvist eller riktar sådan verksamhet till 

den medlemsstaten, eller där kunden inte 

är konsument, innebär efterlevnad med 

denna förordning inte några 

tilläggskostnader som kan hänföras till 

lagstiftning eller skillnader i tillämplig 

lagstiftning för näringsidkaren, Om 

näringsidkaren däremot bedriver 

verksamhet i kundens medlemsstat eller 

riktar verksamhet dit har näringsidkaren 

visat sin avsikt att etablera 

handelsrelationer med kunder från den 

medlemsstaten och har därför kunnat ta 

sådana kostnader i beaktande. 

(21) I alla dessa situationer, i enlighet 

med de bestämmelser om tillämplig lag för 

avtalsförpliktelser och behörighet som 

fastställs i förordningarna (EG) nr 

593/2008 och (EU) nr 1215/2012, då en 

näringsidkare inte bedriver sin verksamhet 

i den medlemsstat där konsumenten har 

hemvist eller riktar sådan verksamhet till 

den medlemsstaten, innebär efterlevnad 

med denna förordning inte några 

tilläggskostnader som kan hänföras till 

lagstiftning eller skillnader i tillämplig 

lagstiftning för näringsidkaren. Om 

näringsidkaren däremot bedriver 

verksamhet i kundens medlemsstat eller 

riktar verksamhet dit har näringsidkaren 

visat sin avsikt att etablera 

handelsrelationer med kunder från den 

medlemsstaten och har därför kunnat ta 

sådana kostnader i beaktande. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  201 

Morten Løkkegaard 

 

Förslag till förordning 

Skäl 21a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (21a) Förbudet att diskriminera med 

avseende på kundens åtkomst till varor 

och tjänster i sådana situationer påverkar 

inte tillämpningen av en eventuell 

territoriell begränsning av den assistans 

och produktservice efter försäljningen 

som näringsidkaren erbjuder kunden. 

Inte heller innefattar det en skyldighet för 

näringsidkaren med avseende på 

eventuella tilläggskostnader för porto och 

transporter utanför den avtalade 

destinationsorten, dvs. där konsumenten 
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eller en tredje part som agerar å 

konsumentens vägnar hämtade varan, om 

näringsidkaren i enlighet med 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

1999/44/EG1a ska tillhandahålla en 

kostnadsfri reparation eller kostnadsfritt 

byte av en defekt vara eller en skyldighet 

för näringsidkaren att bära tillkommande 

kostnader till följd av att konsumenten 

utövar sin ångerrätt i enlighet med 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

2011/83/EU1b. Vidare föreskriver denna 

förordning inte någon skyldighet att 

leverera varor till en annan medlemsstat 

om näringsidkaren inte erbjuder leverans 

i sina allmänna villkor för åtkomst, och 

inte heller någon skyldighet att ta tillbaka 

varor i en annan medlemsstat, eller bära 

tilläggskostnader i detta avseende, på 

områden där näringsidkaren inte är 

verksam enligt sina allmänna villkor för 

åtkomst. 

 _______________ 

 1a Europaparlamentets och rådets direktiv 

1999/44/EG av den 25 maj 1999 om vissa 

aspekter rörande försäljning av 

konsumentvaror och härmed förknippade 

garantier (EGT L 171, 7.7.1999, s. 12). 

 1b Europaparlamentets och rådets direktiv 

2011/83/EU av den 25 oktober 2011 om 

konsumenträttigheter och om ändring av 

rådets direktiv 93/13/EEG och 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

1999/44/EG och om upphävande av rådets 

direktiv 85/577/EEG och 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

97/7/EG (EUT L 304, 22.11.2011, s. 64). 

Or. en 

Motivering 

It should be clearly stated in the Regulation how to handle the specific situations laid down in 

Article 4 in regard to replacements or repair of faulty goods. As it stands, article 4 (1) (a) 

creates legal uncertainty in this regard and it requires alignment with EU consumer 

regulation, such as Directive 1999/44 and Directive 2011/83. This proposal should be aligned 

with Directive 1999/44 and Directive 2011/83. However, it should be further clarified further. 
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The amendment aims at making it clear that it is the consumer who bears any additional cost 

of postage or transport to and from the contractually agreed place of delivery when using his 

or her rights under Directive 1999/44/EC and Directive 2011/83/EU in the specific situations 

laid down in this Regulation. 

 

Ändringsförslag  202 

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Carlos Coelho, Ildikó Gáll-Pelcz, Dariusz 

Rosati, Antonio López-Istúriz White, Adam Szejnfeld, Ivan Štefanec, Agnieszka 

Kozłowska-Rajewicz 

 

Förslag till förordning 

Skäl 21a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (21a) I alla dessa situationer bör de 

allmänna villkoren för åtkomst stämma 

överens med lagar och föreskrifter i den 

medlemsstat där näringsidkaren bedriver 

sin verksamhet eller som näringsidkaren 

riktar sin verksamhet till. En 

näringsidkare behöver inte säkerställa att 

de allmänna villkoren för åtkomst 

stämmer överens med lagar och 

föreskrifter i den medlemsstat där en 

konsument som näringsidkaren inte avser 

att sälja till har sin bosättningsort, och 

inte heller att villkoren är skrivna på den 

medlemsstatens språk. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  203 

Othmar Karas 

 

Förslag till förordning 

Skäl 21a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (21a) Enbart användningen av ett språk 

på en näringsidkares onlinegränssnitt kan 

inte anses fastställa näringsidkarens syfte 

att sälja till konsumenter i en annan 

medlemsstat. 
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Or. de 

Motivering 

Näringsidkarens inriktning måste visserligen förklaras i de allmänna villkoren men i 

tveksamma fall bör man inte att enbart baserat på ett visst språk utgå från att en 

näringsidkare vänder sig till köpare i en annan medlemsstat där detta språk också används. 

 

Ändringsförslag  204 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Christel Schaldemose, 

Evelyne Gebhardt 

 

Förslag till förordning 

Skäl 22 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(22) Näringsidkare som omfattas av den 

särskilda ordningen som föreskrivs i 

avdelning XII kapitel 1 i rådets direktiv 

2006/112/EG27 måste inte betala 

mervärdesskatt. För dessa näringsidkare 

som tillhandahåller tjänster som levereras 

elektroniskt skulle förbudet mot att 

tillämpa olika allmänna villkor för åtkomst 

på grund av kundens nationalitet, 

bosättningsort eller etableringsort medföra 

ett krav på att registrera sig för redovisning 

av mervärdesskatt i andra medlemsstater 

och kan innebära tilläggskostnader, vilket 

skulle vara en orimlig börda med tanke på 

de berörda näringsidkarnas storlek och 

egenskaper. Därför bör dessa näringsidkare 

undantas från det förbudet så länge som 

ordningen är tillämplig. 

(22) Näringsidkare som omfattas av den 

särskilda ordningen som föreskrivs i 

avdelning XII kapitel 1 i rådets direktiv 

2006/112/EG27 måste inte betala 

mervärdesskatt. För dessa näringsidkare 

som tillhandahåller tjänster som levereras 

elektroniskt skulle förbudet mot att 

tillämpa olika allmänna villkor för åtkomst 

på grund av konsumentens nationalitet 

eller bosättningsort medföra ett krav på att 

registrera sig för redovisning av 

mervärdesskatt i andra medlemsstater och 

kan innebära tilläggskostnader, vilket 

skulle vara en orimlig börda med tanke på 

de berörda näringsidkarnas storlek och 

egenskaper. Därför bör dessa näringsidkare 

undantas från det förbudet så länge som 

ordningen är tillämplig. 

__________________ __________________ 

27 Rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 

november 2006 om ett gemensamt system 

för mervärdesskatt (EUT L 347, 

11.12.2006, s. 1). 

27 Rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 

november 2006 om ett gemensamt system 

för mervärdesskatt (EUT L 347, 

11.12.2006, s. 1). 

Or. en 

 

Ändringsförslag  205 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 
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Förslag till förordning 

Skäl 22 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(22) Näringsidkare som omfattas av den 

särskilda ordningen som föreskrivs i 

avdelning XII kapitel 1 i rådets direktiv 

2006/112/EG27 måste inte betala 

mervärdesskatt. För dessa näringsidkare 

som tillhandahåller tjänster som levereras 

elektroniskt skulle förbudet mot att 

tillämpa olika allmänna villkor för åtkomst 

på grund av kundens nationalitet, 

bosättningsort eller etableringsort medföra 

ett krav på att registrera sig för redovisning 

av mervärdesskatt i andra medlemsstater 

och kan innebära tilläggskostnader, vilket 

skulle vara en orimlig börda med tanke på 

de berörda näringsidkarnas storlek och 

egenskaper. Därför bör dessa näringsidkare 

undantas från det förbudet så länge som 

ordningen är tillämplig. 

(22) Näringsidkare som omfattas av den 

särskilda ordningen som föreskrivs i 

avdelning XII kapitel 1 i rådets direktiv 

2006/112/EG27 måste inte betala 

mervärdesskatt. För dessa näringsidkare 

som tillhandahåller tjänster som levereras 

elektroniskt skulle förbudet mot att 

tillämpa olika allmänna villkor för åtkomst 

på grund av konsumentens nationalitet 

eller bosättningsort medföra ett krav på att 

registrera sig för redovisning av 

mervärdesskatt i andra medlemsstater och 

kan innebära tilläggskostnader, vilket 

skulle vara en orimlig börda med tanke på 

de berörda näringsidkarnas storlek och 

egenskaper. Därför bör dessa näringsidkare 

undantas från det förbudet så länge som 

ordningen är tillämplig. 

__________________ __________________ 

27 Rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 

november 2006 om ett gemensamt system 

för mervärdesskatt (EUT L 347, 

11.12.2006, s. 1). 

27 Rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 

november 2006 om ett gemensamt system 

för mervärdesskatt (EUT L 347, 

11.12.2006, s. 1). 

Or. en 

 

Ändringsförslag  206 

Inese Vaidere 

 

Förslag till förordning 

Skäl 22 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(22) Näringsidkare som omfattas av den 

särskilda ordningen som föreskrivs i 

avdelning XII kapitel 1 i rådets direktiv 

2006/112/EG27 måste inte betala 

mervärdesskatt. För dessa näringsidkare 

som tillhandahåller tjänster som levereras 

(22) Näringsidkare som omfattas av den 

särskilda ordningen som föreskrivs i 

avdelning XII kapitel 1 i rådets direktiv 

2006/112/EG27 måste inte betala 

mervärdesskatt. För dessa näringsidkare 

som tillhandahåller tjänster som levereras 
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elektroniskt skulle förbudet mot att 

tillämpa olika allmänna villkor för åtkomst 

på grund av kundens nationalitet, 

bosättningsort eller etableringsort medföra 

ett krav på att registrera sig för redovisning 

av mervärdesskatt i andra medlemsstater 

och kan innebära tilläggskostnader, vilket 

skulle vara en orimlig börda med tanke på 

de berörda näringsidkarnas storlek och 

egenskaper. Därför bör dessa näringsidkare 

undantas från det förbudet så länge som 

ordningen är tillämplig. 

elektroniskt skulle förbudet mot att 

tillämpa olika allmänna villkor för åtkomst 

på grund av kundens nationalitet, 

bosättningsort, tillfälliga vistelseort eller 

etableringsort medföra ett krav på att 

registrera sig för redovisning av 

mervärdesskatt i andra medlemsstater och 

kan innebära tilläggskostnader, vilket 

skulle vara en orimlig börda med tanke på 

de berörda näringsidkarnas storlek och 

egenskaper. Därför bör dessa näringsidkare 

undantas från det förbudet så länge som 

ordningen är tillämplig. 

__________________ __________________ 

27 Rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 

november 2006 om ett gemensamt system 

för mervärdesskatt (EUT L 347, 

11.12.2006, s. 1). 

27 Rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 

november 2006 om ett gemensamt system 

för mervärdesskatt (EUT L 347, 

11.12.2006, s. 1). 

Or. en 

 

Ändringsförslag  207 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas 

 

Förslag till förordning 

Skäl 22 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(22) Näringsidkare som omfattas av den 

särskilda ordningen som föreskrivs i 

avdelning XII kapitel 1 i rådets direktiv 

2006/112/EG27 måste inte betala 

mervärdesskatt. För dessa näringsidkare 

som tillhandahåller tjänster som levereras 

elektroniskt skulle förbudet mot att 

tillämpa olika allmänna villkor för åtkomst 

på grund av kundens nationalitet, 

bosättningsort eller etableringsort medföra 

ett krav på att registrera sig för redovisning 

av mervärdesskatt i andra medlemsstater 

och kan innebära tilläggskostnader, vilket 

skulle vara en orimlig börda med tanke på 

de berörda näringsidkarnas storlek och 

egenskaper. Därför bör dessa näringsidkare 

undantas från det förbudet så länge som 

(22) Näringsidkare som omfattas av den 

särskilda ordningen som föreskrivs i 

avdelning XII kapitel 1 i rådets direktiv 

2006/112/EG måste inte betala 

mervärdesskatt i den medlemsstat där de 

är etablerade. För dessa näringsidkare som 

tillhandahåller tjänster som levereras 

elektroniskt skulle förbudet mot att 

tillämpa olika allmänna villkor för åtkomst 

på grund av kundens nationalitet, 

bosättningsort eller etableringsort medföra 

ett krav på att registrera sig för redovisning 

av mervärdesskatt i andra medlemsstater 

och kan innebära tilläggskostnader, vilket 

skulle vara en orimlig börda med tanke på 

de berörda näringsidkarnas storlek och 

egenskaper. Därför bör dessa näringsidkare 
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ordningen är tillämplig. undantas från det förbudet så länge som 

ordningen är tillämplig. 

__________________ __________________ 

27 Rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 

november 2006 om ett gemensamt system 

för mervärdesskatt (EUT L 347, 

11.12.2006, s. 1). 

27 Rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 

november 2006 om ett gemensamt system 

för mervärdesskatt (EUT L 347, 

11.12.2006, s. 1). 

Or. en 

(Text från rådets allmänna riktlinje.) 

 

Ändringsförslag  208 

Morten Løkkegaard 

 

Förslag till förordning 

Skäl 23 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(23) I alla dessa situationer kan 

näringsidkare i vissa fall hindras från att 

sälja varor eller tillhandahålla tjänster till 

vissa kunder eller till kunder på vissa 

territorier på grund av kundens 

nationalitet, bosättningsort eller 

etableringsort, till följd av ett specifikt 

förbud eller krav som fastställts i 

unionslagstiftningen eller i 

medlemsstaternas lagar i enlighet med 

unionslagstiftningen. Medlemsstaternas 

lagar kan också kräva, i enlighet med 

unionslagstiftningen, att näringsidkare 

iakttar vissa regler om prissättning av 

böcker. Näringsidkare bör inte förhindras 

från att efterleva sådana lagar i den 

utsträckning det är möjligt. 

(23) I alla dessa situationer kan 

näringsidkare i vissa fall hindras från att 

sälja varor eller tillhandahålla tjänster till 

vissa konsumenter eller till konsumenter i 

vissa medlemsstater på grund av 

konsumentens nationalitet eller 

bosättningsort, till följd av ett specifikt 

förbud eller krav som fastställts i 

unionslagstiftningen eller i 

medlemsstaternas lagar i enlighet med 

unionslagstiftningen. Det är emellertid 

konsumenten som bär ansvaret för att 

säkerställa att produkterna eller 

tjänsterna är lagliga i hans eller hennes 

medlemsstat. 

Or. en 

Motivering 

Näringsidkaren ska inte ha kunskap om särskilda regler i alla medlemsstater. Om en 

konsument köper en produkt som är laglig i näringsidkarens medlemsstat men inte i 

konsumentens medlemsstat, bär konsumenten risken för detta såvida näringsidkaren inte 

riktar sin verksamhet till konsumentens medlemsstat. 
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Ändringsförslag  209 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas 

 

Förslag till förordning 

Skäl 23 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(23) I alla dessa situationer kan 

näringsidkare i vissa fall hindras från att 

sälja varor eller tillhandahålla tjänster till 

vissa kunder eller till kunder på vissa 

territorier på grund av kundens nationalitet, 

bosättningsort eller etableringsort, till följd 

av ett specifikt förbud eller krav som 

fastställts i unionslagstiftningen eller i 

medlemsstaternas lagar i enlighet med 

unionslagstiftningen. Medlemsstaternas 

lagar kan också kräva, i enlighet med 

unionslagstiftningen, att näringsidkare 

iakttar vissa regler om prissättning av 

böcker. Näringsidkare bör inte förhindras 

från att efterleva sådana lagar i den 

utsträckning det är möjligt. 

(23) I alla dessa situationer kan 

näringsidkare i vissa fall hindras från att 

sälja varor eller tillhandahålla tjänster till 

vissa kunder eller till kunder på vissa 

territorier på grund av kundens nationalitet, 

bosättningsort eller tillfälliga vistelseort 

eller etableringsort, till följd av ett specifikt 

förbud eller krav som fastställts i 

unionslagstiftningen eller i 

medlemsstaternas lagar i enlighet med 

unionslagstiftningen. Näringsidkare bör 

inte förhindras från att efterleva sådana 

lagar i den utsträckning det är möjligt. 

Or. en 

Motivering 

Baserat på föredragandens ändringsförslag, samtidigt som definitionen av kund behålls i 

texten. 

 

Ändringsförslag  210 

Julia Reda 

 

Förslag till förordning 

Skäl 23 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(23) I alla dessa situationer kan 

näringsidkare i vissa fall hindras från att 

sälja varor eller tillhandahålla tjänster till 

vissa kunder eller till kunder på vissa 

territorier på grund av kundens nationalitet, 

(23) I alla dessa situationer kan 

näringsidkare i vissa fall hindras från att 

sälja varor eller tillhandahålla tjänster till 

vissa kunder eller till kunder på vissa 

territorier på grund av kundens nationalitet, 
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bosättningsort eller etableringsort, till följd 

av ett specifikt förbud eller krav som 

fastställts i unionslagstiftningen eller i 

medlemsstaternas lagar i enlighet med 

unionslagstiftningen. Medlemsstaternas 

lagar kan också kräva, i enlighet med 

unionslagstiftningen, att näringsidkare 

iakttar vissa regler om prissättning av 

böcker. Näringsidkare bör inte förhindras 

från att efterleva sådana lagar i den 

utsträckning det är möjligt. 

bosättningsort eller etableringsort, till följd 

av ett specifikt förbud eller krav som 

fastställts i unionslagstiftningen eller i 

medlemsstaternas lagar i enlighet med 

unionslagstiftningen. Medlemsstaternas 

lagar kan också kräva, i enlighet med 

unionslagstiftningen, att näringsidkare 

iakttar vissa regler om prissättning av 

böcker. Dessutom kan det genom 

medlemsstaternas lagar krävas att 

publikationer som levereras elektroniskt 

bör kunna dra nytta av samma 

förmånliga mervärdesskattesatser som 

publikationer i någon slags fysisk form, i 

enlighet med förslaget till rådets direktiv 

om ändring av direktiv 2006/112/EG vad 

gäller mervärdesskattesatser som 

tillämpas på böcker, tidningar och 

tidskrifter1a. Näringsidkare bör inte 

förhindras från att efterleva sådana lagar i 

den utsträckning det är möjligt. 

 __________________ 

 1a COM(2016)0758, Förslag till rådets 

direktiv om ändring av direktiv 

2006/112/EG vad gäller 

mervärdesskattesatser som tillämpas på 

böcker, tidningar och tidskrifter. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  211 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Christel Schaldemose, 

Evelyne Gebhardt 

 

Förslag till förordning 

Skäl 23 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(23) I alla dessa situationer kan 

näringsidkare i vissa fall hindras från att 

sälja varor eller tillhandahålla tjänster till 

vissa kunder eller till kunder på vissa 

territorier på grund av kundens 

nationalitet, bosättningsort eller 

etableringsort, till följd av ett specifikt 

(23) I alla dessa situationer kan 

näringsidkare i vissa fall hindras från att 

sälja varor eller tillhandahålla tjänster till 

en viss fastställd grupp av konsumenter 
eller till konsumenter på vissa territorier 

på grund av konsumentens nationalitet 

eller bosättningsort, till följd av ett 
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förbud eller krav som fastställts i 

unionslagstiftningen eller i 

medlemsstaternas lagar i enlighet med 

unionslagstiftningen. Medlemsstaternas 

lagar kan också kräva, i enlighet med 

unionslagstiftningen, att näringsidkare 

iakttar vissa regler om prissättning av 

böcker. Näringsidkare bör inte förhindras 

från att efterleva sådana lagar i den 

utsträckning det är möjligt. 

specifikt förbud eller krav som fastställts i 

unionslagstiftningen eller i 

medlemsstaternas lagar i enlighet med 

unionslagstiftningen. Medlemsstaternas 

lagar kan också kräva, i enlighet med 

unionslagstiftningen, att näringsidkare 

iakttar vissa regler om prissättning av 

böcker. Näringsidkare bör inte förhindras 

från att efterleva sådana lagar i den 

utsträckning det är möjligt. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  212 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Förslag till förordning 

Skäl 23 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(23) I alla dessa situationer kan 

näringsidkare i vissa fall hindras från att 

sälja varor eller tillhandahålla tjänster till 

vissa kunder eller till kunder på vissa 

territorier på grund av kundens 

nationalitet, bosättningsort eller 

etableringsort, till följd av ett specifikt 

förbud eller krav som fastställts i 

unionslagstiftningen eller i 

medlemsstaternas lagar i enlighet med 

unionslagstiftningen. Medlemsstaternas 

lagar kan också kräva, i enlighet med 

unionslagstiftningen, att näringsidkare 

iakttar vissa regler om prissättning av 

böcker. Näringsidkare bör inte förhindras 

från att efterleva sådana lagar i den 

utsträckning det är möjligt. 

(23) I alla dessa situationer kan 

näringsidkare i vissa fall hindras från att 

sälja varor eller tillhandahålla tjänster till 

vissa kunder eller till konsumenter på 

vissa territorier på grund av konsumentens 

nationalitet eller bosättningsort, till följd av 

ett specifikt förbud eller krav som 

fastställts i unionslagstiftningen eller i 

medlemsstaternas lagar i enlighet med 

unionslagstiftningen. Medlemsstaternas 

lagar kan också kräva, i enlighet med 

unionslagstiftningen, att näringsidkare 

iakttar vissa regler om prissättning av 

böcker. Näringsidkare bör inte förhindras 

från att efterleva sådana lagar i den 

utsträckning det är möjligt. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  213 

Inese Vaidere 
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Förslag till förordning 

Skäl 23 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(23) I alla dessa situationer kan 

näringsidkare i vissa fall hindras från att 

sälja varor eller tillhandahålla tjänster till 

vissa kunder eller till kunder på vissa 

territorier på grund av kundens nationalitet, 

bosättningsort eller etableringsort, till följd 

av ett specifikt förbud eller krav som 

fastställts i unionslagstiftningen eller i 

medlemsstaternas lagar i enlighet med 

unionslagstiftningen. Medlemsstaternas 

lagar kan också kräva, i enlighet med 

unionslagstiftningen, att näringsidkare 

iakttar vissa regler om prissättning av 

böcker. Näringsidkare bör inte förhindras 

från att efterleva sådana lagar i den 

utsträckning det är möjligt. 

(23) I alla dessa situationer kan 

näringsidkare i vissa fall hindras från att 

sälja varor eller tillhandahålla tjänster till 

vissa kunder eller till kunder på vissa 

territorier på grund av kundens nationalitet, 

bosättningsort, tillfälliga vistelseort eller 

etableringsort, till följd av ett specifikt 

förbud eller krav som fastställts i 

unionslagstiftningen eller i 

medlemsstaternas lagar i enlighet med 

unionslagstiftningen. Medlemsstaternas 

lagar kan också kräva, i enlighet med 

unionslagstiftningen, att näringsidkare 

iakttar vissa regler om prissättning av 

böcker. Näringsidkare bör inte förhindras 

från att efterleva sådana lagar i den 

utsträckning det är möjligt. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  214 

Antanas Guoga 

 

Förslag till förordning 

Skäl 24 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(24) Enligt unionslagstiftningen är 

näringsidkare i princip fria att besluta vilka 

betalningsmedel de vill godta, även 

betalmärken. Efter att de gjort detta val, i 

enlighet med den befintliga rättsliga 

ramen för betaltjänster, finns det dock 

inga orsaker för näringsidkare att 

diskriminera kunder inom unionen genom 

att avvisa vissa handelstransaktioner, eller 

genom att på annat sätt tillämpa vissa andra 

betalningsvillkor för dessa transaktioner på 

grund av kundens nationalitet, 

bosättningsort eller etableringsort. I detta 

specifika sammanhang bör även sådan 

(24) Enligt unionslagstiftningen är 

näringsidkare i princip fria att besluta vilka 

betalningsmedel de vill godta. I enlighet 

med bestämmelserna i förordning (EU) 

2015/751 och direktiv (EU) 2015/2366 är 

återförsäljare som godtar kortbaserade 

betalningsinstrument av ett visst märke 

eller kategori inte skyldiga att godta 

kortbaserade betalningsinstrument av 

samma kategori men av annat märke. På 

samma sätt är återförsäljare som godtar 

ett debetkort av ett visst varumärke inte 

skyldiga att godta kreditkort av detta 

märke, eller att då de godtar 
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omotiverad olikvärdig behandling på grund 

av betalningskontots placering, 

betaltjänstleverantörens etableringsort eller 

betalningsinstrumentets utfärdningsort 

inom unionen uttryckligen förbjudas. Man 

bör dessutom komma ihåg att förordning 

(EU) nr 260/2012 redan förbjuder alla 

betalningsmottagare, även näringsidkare, 

från att kräva att bankkonton ska finnas i 

en viss medlemsstat för att en betalning i 

euro ska godtas. 

konsumentkreditkort av ett visst märke 

även godta kommersiella kreditkort av 

samma märke. En näringsidkare som 

godtar betalningar eller autogireringar är 

inte skyldig att ta emot betalningen, om 

detta kräver ett nytt eller ändrat avtal med 

en betaltjänstleverantör. Efter att de gjort 

detta val finns det dock inga orsaker för 

näringsidkare att diskriminera 

konsumenter inom unionen genom att 

avvisa vissa handelstransaktioner, eller 

genom att på annat sätt tillämpa vissa andra 

betalningsvillkor för dessa transaktioner på 

grund av kundens nationalitet eller 

bosättningsort. I detta specifika 

sammanhang bör även sådan omotiverad 

olikvärdig behandling på grund av 

betalningskontots placering, 

betaltjänstleverantörens etableringsort eller 

betalningsinstrumentets utfärdningsort 

inom unionen uttryckligen förbjudas. Man 

bör dessutom komma ihåg att förordning 

(EU) nr 260/2012 redan förbjuder alla 

betalningsmottagare, även näringsidkare, 

från att kräva att bankkonton ska finnas i 

en viss medlemsstat för att en betalning i 

euro ska godtas. Näringsidkaren bör ha 

rätt att ta ut avgifter vid användning av ett 

betalningsinstrument. Denna rättighet 

kan dock bli föremål för begränsningar 

enligt artikel 62.5 i direktiv (EU) 

2015/2366. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  215 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Lucy Anderson, Evelyne Gebhardt 

 

Förslag till förordning 

Skäl 24 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(24) Enligt unionslagstiftningen är 

näringsidkare i princip fria att besluta vilka 

betalningsmedel de vill godta, även 

betalmärken. Efter att de gjort detta val, i 

(24) Enligt unionslagstiftningen är 

näringsidkare i princip fria att besluta vilka 

betalningsmedel de vill godta. I enlighet 

med bestämmelserna i förordning (EU) 
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enlighet med den befintliga rättsliga ramen 

för betaltjänster, finns det dock inga 

orsaker för näringsidkare att diskriminera 

kunder inom unionen genom att avvisa 

vissa handelstransaktioner, eller genom att 

på annat sätt tillämpa vissa andra 

betalningsvillkor för dessa transaktioner på 

grund av kundens nationalitet, 

bosättningsort eller etableringsort. I detta 

specifika sammanhang bör även sådan 

omotiverad olikvärdig behandling på grund 

av betalningskontots placering, 

betaltjänstleverantörens etableringsort eller 

betalningsinstrumentets utfärdningsort 

inom unionen uttryckligen förbjudas. Man 

bör dessutom komma ihåg att förordning 

(EU) nr 260/2012 redan förbjuder alla 

betalningsmottagare, även näringsidkare, 

från att kräva att bankkonton ska finnas i 

en viss medlemsstat för att en betalning i 

euro ska godtas. 

2015/751 och direktiv (EU) 2015/2366 är 

näringsidkare som godtar 

betalningsinstrument som är kopplade till 

kort av ett visst märke eller en viss 

kategori inte skyldiga att godta 

betalningsinstrument kopplade till ett kort 

av samma kategori men av annat märke. 
Efter att de gjort detta val, i enlighet med 

den befintliga rättsliga ramen för 

betaltjänster, bör näringsidkare inte 

diskriminera kunder inom unionen genom 

att avvisa vissa handelstransaktioner, eller 

genom att på annat sätt tillämpa vissa andra 

betalningsvillkor för dessa transaktioner på 

grund av kundens nationalitet eller 

bosättningsort. I detta specifika 

sammanhang bör även sådan omotiverad 

olikvärdig behandling på grund av 

betalningskontots placering, 

betaltjänstleverantörens etableringsort eller 

betalningsinstrumentets utfärdningsort 

inom unionen uttryckligen förbjudas. Man 

bör dessutom komma ihåg att förordning 

(EU) nr 260/2012 redan förbjuder alla 

betalningsmottagare, även näringsidkare, 

från att kräva att bankkonton ska finnas i 

en viss medlemsstat för att en betalning i 

euro ska godtas. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  216 

Inese Vaidere 

 

Förslag till förordning 

Skäl 24 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(24) Enligt unionslagstiftningen är 

näringsidkare i princip fria att besluta vilka 

betalningsmedel de vill godta, även 

betalmärken. Efter att de gjort detta val, i 

enlighet med den befintliga rättsliga ramen 

för betaltjänster, finns det dock inga 

orsaker för näringsidkare att diskriminera 

kunder inom unionen genom att avvisa 

(24) Enligt unionslagstiftningen är 

näringsidkare i princip fria att besluta vilka 

betalningsmedel de vill godta, även 

betalmärken. Efter att de gjort detta val, i 

enlighet med den befintliga rättsliga ramen 

för betaltjänster, bör näringsidkare inte 

diskriminera kunder inom unionen genom 

att avvisa vissa handelstransaktioner, eller 
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vissa handelstransaktioner, eller genom att 

på annat sätt tillämpa vissa andra 

betalningsvillkor för dessa transaktioner på 

grund av kundens nationalitet, 

bosättningsort eller etableringsort. I detta 

specifika sammanhang bör även sådan 

omotiverad olikvärdig behandling på grund 

av betalningskontots placering, 

betaltjänstleverantörens etableringsort eller 

betalningsinstrumentets utfärdningsort 

inom unionen uttryckligen förbjudas. Man 

bör dessutom komma ihåg att förordning 

(EU) nr 260/2012 redan förbjuder alla 

betalningsmottagare, även näringsidkare, 

från att kräva att bankkonton ska finnas i 

en viss medlemsstat för att en betalning i 

euro ska godtas. 

genom att på annat sätt tillämpa vissa andra 

betalningsvillkor för dessa transaktioner på 

grund av kundens nationalitet, 

bosättningsort eller etableringsort. I detta 

specifika sammanhang bör även sådan 

omotiverad olikvärdig behandling på grund 

av betalningskontots placering, 

betaltjänstleverantörens etableringsort eller 

betalningsinstrumentets utfärdningsort 

inom unionen uttryckligen förbjudas. Man 

bör dessutom komma ihåg att förordning 

(EU) nr 260/2012 redan förbjuder alla 

betalningsmottagare, även näringsidkare, 

från att kräva att bankkonton ska finnas i 

en viss medlemsstat för att en betalning i 

euro ska godtas. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  217 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten 

Løkkegaard 

 

Förslag till förordning 

Skäl 24 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(24) Enligt unionslagstiftningen är 

näringsidkare i princip fria att besluta vilka 

betalningsmedel de vill godta, även 

betalmärken. Efter att de gjort detta val, i 

enlighet med den befintliga rättsliga ramen 

för betaltjänster, finns det dock inga 

orsaker för näringsidkare att diskriminera 

kunder inom unionen genom att avvisa 

vissa handelstransaktioner, eller genom att 

på annat sätt tillämpa vissa andra 

betalningsvillkor för dessa transaktioner på 

grund av kundens nationalitet, 

bosättningsort eller etableringsort. I detta 

specifika sammanhang bör även sådan 

omotiverad olikvärdig behandling på grund 

av betalningskontots placering, 

betaltjänstleverantörens etableringsort eller 

betalningsinstrumentets utfärdningsort 

(24) Enligt unionslagstiftningen är 

näringsidkare i princip fria att besluta vilka 

betalningsmedel de vill godta, även 

betalmärken. Efter att de gjort detta val, i 

enlighet med den befintliga rättsliga ramen 

för betaltjänster, finns det dock inga 

orsaker för näringsidkare att diskriminera 

kunder inom unionen genom att avvisa 

vissa handelstransaktioner, eller genom att 

på annat sätt tillämpa vissa andra 

betalningsvillkor för dessa transaktioner på 

grund av kundens nationalitet, 

bosättningsort eller tillfälliga vistelseort 

eller etableringsort. I detta specifika 

sammanhang bör även sådan omotiverad 

olikvärdig behandling på grund av 

betalningskontots placering, 

betaltjänstleverantörens etableringsort eller 
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inom unionen uttryckligen förbjudas. Man 

bör dessutom komma ihåg att förordning 

(EU) nr 260/2012 redan förbjuder alla 

betalningsmottagare, även näringsidkare, 

från att kräva att bankkonton ska finnas i 

en viss medlemsstat för att en betalning i 

euro ska godtas. 

betalningsinstrumentets utfärdningsort 

inom unionen uttryckligen förbjudas. Man 

bör dessutom komma ihåg att förordning 

(EU) nr 260/2012 redan förbjuder alla 

betalningsmottagare, även näringsidkare, 

från att kräva att bankkonton ska finnas i 

en viss medlemsstat för att en betalning i 

euro ska godtas. 

Or. en 

Motivering 

Baserat på föredragandens ändringsförslag, samtidigt som definitionen av kund behålls i 

texten. 

 

Ändringsförslag  218 

Anna Maria Corazza Bildt, Adam Szejnfeld 

 

Förslag till förordning 

Skäl 24a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (24a) Om en näringsidkare godtar ett 

betalningsmedel i samband med girering 

eller autogirering får näringsidkaren inte 

diskriminera kunder på grund av kundens 

nationalitet, bosättningsort eller 

etableringsort inom unionen genom att 

neka vissa handelstransaktioner i det 

godtagna betalningsmedlet. En 

näringsidkare som godtar betalningar 

eller autogireringar är inte skyldig att ta 

emot betalningen om detta kräver ett nytt 

eller ändrat avtal med en 

betaltjänstleverantör. 

Or. en 

Motivering 

För att undvika oproportionerliga bördor för små och medelstora företag bör det förtydligas 

att näringsidkare inte är skyldiga att erbjuda alla typer av betalningskategorier som de 

erbjuder på sin hemmamarknad till kunder på andra marknader om detta innebär att 

näringsidkaren måste avsätta ekonomiska eller administrativa resurser för att åstadkomma 

fungerande betalningsalternativ på kundens marknad. 
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Ändringsförslag  219 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Morten Løkkegaard 

 

Förslag till förordning 

Skäl 25 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(25) I Europaparlamentets och rådets 

direktiv (EU) 2015/236628 infördes strikta 

säkerhetskrav för initiering och hantering 

av elektroniska betalningar, vilket 

minskade risken för bedrägeri för alla nya 

och mer traditionella betalningsmedel, 

speciellt onlinebetalningar. 

Betaltjänstleverantörer måste tillämpa så 

kallad stark kundautentisering, dvs. ett 

autentiseringsförfarande som styrker 

identiteten för en användare av en 

betaltjänst eller den som gör 

betalningstransaktionen. För 

distansbetalningar, såsom 

onlinebetalningar, är säkerhetskraven ännu 

högre, med krav på en dynamisk länk till 

betalningens belopp och 

betalningsmottagarens konto, för att 

skydda användaren ännu mer genom att 

minimera riskerna i händelse av misstag 

eller bedrägeriattacker. Som ett resultat av 

dessa bestämmelser blir riskerna för 

betalningsbedrägerier desamma för 

nationella och gränsöverskridande köp och 

bör inte användas som ett argument för att 

avvisa eller diskriminera några 

handelstransaktioner inom unionen. 

(25) I Europaparlamentets och rådets 

direktiv (EU) 2015/236628 infördes strikta 

säkerhetskrav för initiering och hantering 

av elektroniska betalningar, vilket 

minskade risken för bedrägeri för alla nya 

och mer traditionella betalningsmedel, 

speciellt onlinebetalningar. 

Betaltjänstleverantörer måste tillämpa så 

kallad stark kundautentisering, dvs. ett 

autentiseringsförfarande som styrker 

identiteten för en användare av en 

betaltjänst eller den som gör 

betalningstransaktionen. För 

distansbetalningar, såsom 

onlinebetalningar, är säkerhetskraven ännu 

högre, med krav på en dynamisk länk till 

betalningens belopp och 

betalningsmottagarens konto, för att 

skydda användaren ännu mer genom att 

minimera riskerna i händelse av misstag 

eller bedrägeriattacker. Som ett resultat av 

dessa bestämmelser blir riskerna för 

betalningsbedrägerier desamma för 

nationella och gränsöverskridande köp och 

bör inte användas som ett argument för att 

avvisa eller diskriminera några 

handelstransaktioner inom unionen. I 

situationer där det inte finns några andra 

medel tillgängliga för näringsidkaren att 

minska risken för kunders obestånd, 

inbegripet i synnerhet svårigheter i 

samband med bedömningen av kundens 

kreditvärdighet, bör näringsidkare 

emellertid tillåtas att hålla inne varorna 

eller tjänsterna tills de erhållit en 

bekräftelse på att betalningstransaktionen 

har initierats på rätt sätt. Annorlunda 

behandling bör dock endast grunda sig på 

objektiva och välmotiverade skäl. 
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__________________ __________________ 

28 Europaparlamentets och rådets direktiv 

(EU) 2015/2366 av den 25 november 2015 

om betaltjänster på den inre marknaden, 

om ändring av direktiven 2002/65/EG, 

2009/110/EG, 2013/36/EU samt förordning 

(EU) nr 1093/2010 och om upphävande av 

direktiv 2007/64/EG (EUT L 337, 

23.12.2015, s. 35). 

28 Europaparlamentets och rådets direktiv 

(EU) 2015/2366 av den 25 november 2015 

om betaltjänster på den inre marknaden, 

om ändring av direktiven 2002/65/EG, 

2009/110/EG, 2013/36/EU samt förordning 

(EU) nr 1093/2010 och om upphävande av 

direktiv 2007/64/EG (EUT L 337, 

23.12.2015, s. 35). 

Or. en 

(Text från rådets allmänna riktlinje.) 

 

Ändringsförslag  220 

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Eva Maydell, Carlos Coelho, Ildikó Gáll-Pelcz, 

Dariusz Rosati, Antonio López-Istúriz White, Adam Szejnfeld, Ivan Štefanec, Agnieszka 

Kozłowska-Rajewicz 

 

Förslag till förordning 

Skäl 25 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(25) I Europaparlamentets och rådets 

direktiv (EU) 2015/236628 infördes strikta 

säkerhetskrav för initiering och hantering 

av elektroniska betalningar, vilket 

minskade risken för bedrägeri för alla nya 

och mer traditionella betalningsmedel, 

speciellt onlinebetalningar. 

Betaltjänstleverantörer måste tillämpa så 

kallad stark kundautentisering, dvs. ett 

autentiseringsförfarande som styrker 

identiteten för en användare av en 

betaltjänst eller den som gör 

betalningstransaktionen. För 

distansbetalningar, såsom 

onlinebetalningar, är säkerhetskraven ännu 

högre, med krav på en dynamisk länk till 

betalningens belopp och 

betalningsmottagarens konto, för att 

skydda användaren ännu mer genom att 

minimera riskerna i händelse av misstag 

eller bedrägeriattacker. Som ett resultat av 

dessa bestämmelser blir riskerna för 

betalningsbedrägerier desamma för 

(25) I Europaparlamentets och rådets 

direktiv (EU) 2015/236628 infördes strikta 

säkerhetskrav för initiering och hantering 

av elektroniska betalningar, vilket 

minskade risken för bedrägeri för alla nya 

och mer traditionella betalningsmedel, 

speciellt onlinebetalningar. 

Betaltjänstleverantörer måste tillämpa så 

kallad stark kundautentisering, dvs. ett 

autentiseringsförfarande som styrker 

identiteten för en användare av en 

betaltjänst eller den som gör 

betalningstransaktionen. För 

distansbetalningar, såsom 

onlinebetalningar, är säkerhetskraven ännu 

högre, med krav på en dynamisk länk till 

betalningens belopp och 

betalningsmottagarens konto, för att 

skydda användaren ännu mer genom att 

minimera riskerna i händelse av misstag 

eller bedrägeriattacker. Som ett resultat av 

dessa bestämmelser har riskerna för 

betalningsbedrägerier i samband med 
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nationella och gränsöverskridande köp 

och bör inte användas som ett argument 

för att avvisa eller diskriminera några 

handelstransaktioner inom unionen. 

gränsöverskridande köp minskat avsevärt. 

Vid autogireringar där näringsidkaren 

kanske inte har möjlighet att bedöma en 

konsuments kreditvärdighet ordentligt, 

eller skulle behöva ingå ett nytt eller 

ändrat avtal med leverantörerna av 

betalningslösningar, bör näringsidkaren 

emellertid tillåtas begära en 

förskottsbetalning genom Sepa-girering 

före sändning av varan eller 

tillhandahållande av tjänsten. Olika 

behandling är därför motiverad i 

situationer där det inte finns några andra 

möjligheter för näringsidkaren att 

kontrollera konsumentens 

kreditvärdighet. 

__________________ __________________ 

28 Europaparlamentets och rådets direktiv 

(EU) 2015/2366 av den 25 november 2015 

om betaltjänster på den inre marknaden, 

om ändring av direktiven 2002/65/EG, 

2009/110/EG, 2013/36/EU samt förordning 

(EU) nr 1093/2010 och om upphävande av 

direktiv 2007/64/EG (EUT L 337, 

23.12.2015, s. 35). 

28 Europaparlamentets och rådets direktiv 

(EU) 2015/2366 av den 25 november 2015 

om betaltjänster på den inre marknaden, 

om ändring av direktiven 2002/65/EG, 

2009/110/EG, 2013/36/EU samt förordning 

(EU) nr 1093/2010 och om upphävande av 

direktiv 2007/64/EG (EUT L 337, 

23.12.2015, s. 35). 

Or. en 

 

Ändringsförslag  221 

Andreas Schwab 

 

Förslag till förordning 

Skäl 25 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(25) I Europaparlamentets och rådets 

direktiv (EU) 2015/236628 infördes strikta 

säkerhetskrav för initiering och hantering 

av elektroniska betalningar, vilket 

minskade risken för bedrägeri för alla nya 

och mer traditionella betalningsmedel, 

speciellt onlinebetalningar. 

Betaltjänstleverantörer måste tillämpa så 

kallad stark kundautentisering, dvs. ett 

autentiseringsförfarande som styrker 

(25) I Europaparlamentets och rådets 

direktiv (EU) 2015/236628 infördes strikta 

säkerhetskrav för initiering och hantering 

av elektroniska betalningar, vilket 

minskade risken för bedrägeri för alla nya 

och mer traditionella betalningsmedel, 

speciellt onlinebetalningar. 

Betaltjänstleverantörer måste tillämpa så 

kallad stark kundautentisering, dvs. ett 

autentiseringsförfarande som styrker 
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identiteten för en användare av en 

betaltjänst eller den som gör 

betalningstransaktionen. För 

distansbetalningar, såsom 

onlinebetalningar, är säkerhetskraven ännu 

högre, med krav på en dynamisk länk till 

betalningens belopp och 

betalningsmottagarens konto, för att 

skydda användaren ännu mer genom att 

minimera riskerna i händelse av misstag 

eller bedrägeriattacker. Som ett resultat av 

dessa bestämmelser blir riskerna för 

betalningsbedrägerier desamma för 

nationella och gränsöverskridande köp 

och bör inte användas som ett argument 

för att avvisa eller diskriminera några 

handelstransaktioner inom unionen. 

identiteten för en användare av en 

betaltjänst eller den som gör 

betalningstransaktionen. För 

distansbetalningar, såsom 

onlinebetalningar, är säkerhetskraven ännu 

högre, med krav på en dynamisk länk till 

betalningens belopp och 

betalningsmottagarens konto, för att 

skydda användaren ännu mer genom att 

minimera riskerna i händelse av misstag 

eller bedrägeriattacker. För att minimera 

riskerna för betalningsbedrägerier och för 

konsumenters bristande kreditvärdighet 

bör det vara möjligt att kräva en 

förskottsbetalning innan varan skickas 

eller tjänsten utförs. En särbehandling 

kan i det avseendet vara motiverad i 

situationer då näringsidkaren inte har 

någon annan möjlighet att säkerställa att 

köparen fullgör sin betalningsskyldighet. 

__________________ __________________ 

28 Europaparlamentets och rådets direktiv 

(EU) 2015/2366 av den 25 november 2015 

om betaltjänster på den inre marknaden, 

om ändring av direktiven 2002/65/EG, 

2009/110/EG och 2013/36/EU samt 

förordning (EU) nr 1093/2010 och om 

upphävande av direktiv 2007/64/EG (EUT 

L 337, 23.12.2015, s. 35). 

28 Europaparlamentets och rådets direktiv 

(EU) 2015/2366 av den 25 november 2015 

om betaltjänster på den inre marknaden, 

om ändring av direktiven 2002/65/EG, 

2009/110/EG och 2013/36/EU samt 

förordning (EU) nr 1093/2010 och om 

upphävande av direktiv 2007/64/EG (EUT 

L 337, 23.12.2015, s. 35). 

Or. de 

 

Ändringsförslag  222 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Förslag till förordning 

Skäl 25 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(25) I Europaparlamentets och rådets 

direktiv (EU) 2015/236628 infördes strikta 

säkerhetskrav för initiering och hantering 

av elektroniska betalningar, vilket 

minskade risken för bedrägeri för alla nya 

och mer traditionella betalningsmedel, 

(25) I Europaparlamentets och rådets 

direktiv (EU) 2015/236628 infördes strikta 

säkerhetskrav för initiering och hantering 

av elektroniska betalningar, vilket 

minskade risken för bedrägeri för alla nya 

och mer traditionella betalningsmedel, 
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speciellt onlinebetalningar. 

Betaltjänstleverantörer måste tillämpa så 

kallad stark kundautentisering, dvs. ett 

autentiseringsförfarande som styrker 

identiteten för en användare av en 

betaltjänst eller den som gör 

betalningstransaktionen. För 

distansbetalningar, såsom 

onlinebetalningar, är säkerhetskraven ännu 

högre, med krav på en dynamisk länk till 

betalningens belopp och 

betalningsmottagarens konto, för att 

skydda användaren ännu mer genom att 

minimera riskerna i händelse av misstag 

eller bedrägeriattacker. Som ett resultat av 

dessa bestämmelser blir riskerna för 

betalningsbedrägerier desamma för 

nationella och gränsöverskridande köp och 

bör inte användas som ett argument för att 

avvisa eller diskriminera några 

handelstransaktioner inom unionen. 

speciellt onlinebetalningar. 

Betaltjänstleverantörer måste tillämpa så 

kallad stark konsumentautentisering, dvs. 

ett autentiseringsförfarande som styrker 

identiteten för en användare av en 

betaltjänst eller den som gör 

betalningstransaktionen. För 

distansbetalningar, såsom 

onlinebetalningar, är säkerhetskraven ännu 

högre, med krav på en dynamisk länk till 

betalningens belopp och 

betalningsmottagarens konto, för att 

skydda användaren ännu mer genom att 

minimera riskerna i händelse av misstag 

eller bedrägeriattacker. Som ett resultat av 

dessa bestämmelser blir riskerna för 

betalningsbedrägerier desamma för 

nationella och gränsöverskridande köp och 

bör inte användas som ett argument för att 

avvisa eller diskriminera några 

handelstransaktioner inom unionen. 

__________________ __________________ 

28 Europaparlamentets och rådets direktiv 

(EU) 2015/2366 av den 25 november 2015 

om betaltjänster på den inre marknaden, 

om ändring av direktiven 2002/65/EG, 

2009/110/EG, 2013/36/EU samt förordning 

(EU) nr 1093/2010 och om upphävande av 

direktiv 2007/64/EG (EUT L 337, 

23.12.2015, s. 35). 

28 Europaparlamentets och rådets direktiv 

(EU) 2015/2366 av den 25 november 2015 

om betaltjänster på den inre marknaden, 

om ändring av direktiven 2002/65/EG, 

2009/110/EG, 2013/36/EU samt förordning 

(EU) nr 1093/2010 och om upphävande av 

direktiv 2007/64/EG (EUT L 337, 

23.12.2015, s. 35). 

Or. en 

 

Ändringsförslag  223 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Lucy Anderson, 

Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Förslag till förordning 

Skäl 26 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(26) Denna förordning bör inte påverka 

tillämpningen av konkurrensreglerna, 

särskilt inte artiklarna 101 och 102 i EUF-

fördraget. Avtal som inskränker 

(26) Denna förordning bör inte påverka 

tillämpningen av konkurrensreglerna, 

särskilt inte artiklarna 101 och 102 i EUF-

fördraget. Avtal som inskränker 
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näringsidkares skyldigheter att inte idka 

passiv försäljning i den mening som anges 

i kommissionens förordning (EU) nr 

330/201029 till vissa kunder eller till 

kunder på vissa territorier ses i allmänhet 

som en begränsning av konkurrensen och 

kan vanligtvis inte undantas från förbudet 

som anges i artikel 101.1 i EUF-fördraget. 

Även i de fall där de inte omfattas av 
artikel 101 i EUF-fördraget hindrar de när 

det gäller tillämpningen av denna 

förordning den inre marknaden från att 

fungera ordentligt och de kan användas 

för att kringgå bestämmelserna i denna 

förordning. De relevanta bestämmelserna 

i sådana avtal och i andra avtal gällande 
passiv försäljning som fordrar att 

näringsidkaren handlar i strid med denna 

förordning bör därför automatiskt vara 

ogiltiga. Denna förordning, och i synnerhet 

bestämmelserna om åtkomst till varor eller 

tjänster, bör dock inte påverka avtal som 

begränsar aktiv försäljning i den mening 

som avses i förordning (EU) nr 330/2010. 

näringsidkares skyldigheter att inte idka 

passiv försäljning i den mening som anges 

i kommissionens förordning (EU) nr 

330/201029 till vissa specifika grupper av 

konsumenter eller till konsumenter på 

vissa territorier ses i allmänhet som en 

begränsning av konkurrensen och kan 

vanligtvis inte undantas från förbudet som 

anges i artikel 101.1 i EUF-fördraget. I 

vissa undantagsfall kan dock dessa avtal 

anses överensstämma med artikel 101 i 

EUF-fördraget. Detta gäller särskilt avtal 

som begränsar passiv försäljning av 

ekonomiska skäl, exempelvis för att 

möjliggöra innovationer avseende nya 

produkter. I sådana välmotiverade fall bör 

näringsidkare inte anses agera i strid med 

denna förordning om de avstår från 
passiv försäljning. Tillämpningen av denna 

förordning bör inte påverka de avtalen. 

Denna förordning, och i synnerhet 

bestämmelserna om åtkomst till varor eller 

tjänster, bör inte påverka avtal som 

begränsar aktiv försäljning i den mening 

som avses i förordning (EU) nr 330/2010. 

__________________ __________________ 

29 Kommissionens förordning (EU) nr 

330/2010 av den 20 april 2010 om 

tillämpningen av artikel 101.3 i fördraget 

om Europeiska unionens funktionssätt på 

grupper av vertikala avtal och samordnade 

förfaranden (EUT L 102, 23.4.2010, s. 1). 

29 Kommissionens förordning (EU) nr 

330/2010 av den 20 april 2010 om 

tillämpningen av artikel 101.3 i fördraget 

om Europeiska unionens funktionssätt på 

grupper av vertikala avtal och samordnade 

förfaranden (EUT L 102, 23.4.2010, s. 1). 

Or. en 

 

Ändringsförslag  224 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Förslag till förordning 

Skäl 26 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(26) Denna förordning bör inte påverka 

tillämpningen av konkurrensreglerna, 

särskilt inte artiklarna 101 och 102 i EUF-

(26) Denna förordning bör inte påverka 

tillämpningen av konkurrensreglerna, 

särskilt inte artiklarna 101 och 102 i EUF-
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fördraget. Avtal som inskränker 

näringsidkares skyldigheter att inte idka 

passiv försäljning i den mening som anges 

i kommissionens förordning (EU) nr 

330/201029 till vissa kunder eller till 

kunder på vissa territorier ses i allmänhet 

som en begränsning av konkurrensen och 

kan vanligtvis inte undantas från förbudet 

som anges i artikel 101.1 i EUF-fördraget. 

Även i de fall där de inte omfattas av 

artikel 101 i EUF-fördraget hindrar de när 

det gäller tillämpningen av denna 

förordning den inre marknaden från att 

fungera ordentligt och de kan användas för 

att kringgå bestämmelserna i denna 

förordning. De relevanta bestämmelserna i 

sådana avtal och i andra avtal gällande 

passiv försäljning som fordrar att 

näringsidkaren handlar i strid med denna 

förordning bör därför automatiskt vara 

ogiltiga. Denna förordning, och i synnerhet 

bestämmelserna om åtkomst till varor eller 

tjänster, bör dock inte påverka avtal som 

begränsar aktiv försäljning i den mening 

som avses i förordning (EU) nr 330/2010. 

fördraget. Avtal som inskränker 

näringsidkares skyldigheter att inte idka 

passiv försäljning i den mening som anges 

i kommissionens förordning (EU) nr 

330/201029 till vissa konsumenter eller till 

konsumenter på vissa territorier ses i 

allmänhet som en begränsning av 

konkurrensen och kan vanligtvis inte 

undantas från förbudet som anges i artikel 

101.1 i EUF-fördraget. Även i de fall där 

de inte omfattas av artikel 101 i EUF-

fördraget hindrar de när det gäller 

tillämpningen av denna förordning den inre 

marknaden från att fungera ordentligt och 

de kan användas för att kringgå 

bestämmelserna i denna förordning. De 

relevanta bestämmelserna i sådana avtal 

och i andra avtal gällande passiv 

försäljning som fordrar att näringsidkaren 

handlar i strid med denna förordning bör 

därför automatiskt vara ogiltiga. Denna 

förordning, och i synnerhet 

bestämmelserna om åtkomst till varor eller 

tjänster, bör dock inte påverka avtal som 

begränsar aktiv försäljning i den mening 

som avses i förordning (EU) nr 330/2010. 

__________________ __________________ 

29 Kommissionens förordning (EU) nr 

330/2010 av den 20 april 2010 om 

tillämpningen av artikel 101.3 i fördraget 

om Europeiska unionens funktionssätt på 

grupper av vertikala avtal och samordnade 

förfaranden (EUT L 102, 23.4.2010, s. 1). 

29 Kommissionens förordning (EU) nr 

330/2010 av den 20 april 2010 om 

tillämpningen av artikel 101.3 i fördraget 

om Europeiska unionens funktionssätt på 

grupper av vertikala avtal och samordnade 

förfaranden (EUT L 102, 23.4.2010, s. 1). 

Or. en 

 

Ändringsförslag  225 

Dita Charanzová 

 

Förslag till förordning 

Skäl 26 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(26) Denna förordning bör inte påverka 

tillämpningen av konkurrensreglerna, 

(Berör inte den svenska versionen.) 
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särskilt inte artiklarna 101 och 102 i EUF-

fördraget. Avtal som inskränker 

näringsidkares skyldigheter att inte idka 

passiv försäljning i den mening som anges 

i kommissionens förordning (EU) nr 

330/201029 till vissa kunder eller till 

kunder på vissa territorier ses i allmänhet 

som en begränsning av konkurrensen och 

kan vanligtvis inte undantas från förbudet 

som anges i artikel 101.1 i EUF-fördraget. 

Även i de fall där de inte omfattas av 

artikel 101 i EUF-fördraget hindrar de när 

det gäller tillämpningen av denna 

förordning den inre marknaden från att 

fungera ordentligt och de kan användas för 

att kringgå bestämmelserna i denna 

förordning. De relevanta bestämmelserna i 

sådana avtal och i andra avtal gällande 

passiv försäljning som fordrar att 

näringsidkaren handlar i strid med denna 

förordning bör därför automatiskt vara 

ogiltiga. Denna förordning, och i synnerhet 

bestämmelserna om åtkomst till varor eller 

tjänster, bör dock inte påverka avtal som 

begränsar aktiv försäljning i den mening 

som avses i förordning (EU) nr 330/2010. 

__________________  

29 Kommissionens förordning (EU) nr 

330/2010 av den 20 april 2010 om 

tillämpningen av artikel 101.3 i fördraget 

om Europeiska unionens funktionssätt på 

grupper av vertikala avtal och samordnade 

förfaranden (EUT L 102, 23.4.2010, s. 1). 

 

Or. en 

Motivering 

 

Ändringsförslag  226 

Marco Zullo 

 

Förslag till förordning 

Skäl 27 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(27) Medlemsstaterna bör utse ett eller 

flera organ som ansvarar för att vidta 

effektiva åtgärder för att övervaka och 

säkerställa efterlevnad med 

bestämmelserna i denna förordning. 

Medlemsstaterna bör också säkerställa att 

effektiva, proportionella och avskräckande 

sanktioner kan åläggas näringsidkarna vid 

eventuella överträdelser av denna 

förordning. 

(27) Medlemsstaterna bör utse ett eller 

flera organ som ansvarar för att vidta 

effektiva åtgärder för att övervaka och 

säkerställa efterlevnad med 

bestämmelserna i denna förordning. 

Medlemsstaterna bör också säkerställa att 

näringsidkare efterlever bestämmelserna i 

denna förordning och att effektiva, 

proportionella och avskräckande sanktioner 

åläggs näringsidkarna vid eventuella 

överträdelser. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  227 

Antanas Guoga 

 

Förslag till förordning 

Skäl 27 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(27) Medlemsstaterna bör utse ett eller 

flera organ som ansvarar för att vidta 

effektiva åtgärder för att övervaka och 

säkerställa efterlevnad med 

bestämmelserna i denna förordning. 

Medlemsstaterna bör också säkerställa att 

effektiva, proportionella och avskräckande 

sanktioner kan åläggas näringsidkarna vid 

eventuella överträdelser av denna 

förordning. 

(27) Medlemsstaterna bör utse ett eller 

flera ansvariga organ med de befogenheter 

som krävs för att vidta effektiva åtgärder 

för att övervaka och säkerställa efterlevnad 

med bestämmelserna i denna förordning. 

Medlemsstaterna bör också säkerställa att 

effektiva, proportionella och avskräckande 

sanktioner kan åläggas näringsidkarna vid 

eventuella överträdelser av denna 

förordning. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  228 

Antanas Guoga 

 

Förslag till förordning 

Skäl 28 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(28) Konsumenter bör ha möjlighet att 

vända sig till behöriga myndigheter för att 

få stöd – till exempel genom ett enhetligt 

reklamationsformulär – som underlättar 

lösningen av sådana tvister med 

näringsidkare som uppstår vid 

tillämpningen av denna förordning. 

(28) Konsumenter bör ha möjlighet att 

vända sig till behöriga organ för att få stöd 

– till exempel genom ett enhetligt 

reklamationsformulär – som underlättar 

lösningen av sådana tvister med 

näringsidkare som uppstår vid 

tillämpningen av denna förordning. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  229 

Sabine Verheyen, Angelika Niebler 

 

Förslag till förordning 

Skäl 29 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(29) Denna förordning bör regelbundet 

ses över, i syfte att föreslå ändringar vid 

behov. Den första översynen bör i 

synnerhet fokusera på att eventuellt 

utvidga förbudet som fastställs i artikel 

4.1 b till att även omfatta tjänster som 

levereras elektroniskt och vars 

huvudsakliga egenskap är att 

tillhandahålla åtkomst till och 

användning av upphovsrättsskyddade verk 

eller andra produkter, förutsatt att 

näringsidkaren har de erforderliga 

rättigheterna för de berörda territorierna. 

(29) Denna förordning bör regelbundet 

ses över, i syfte att föreslå ändringar vid 

behov. 

Or. de 

Motivering 

Åtkomst till och användning av upphovsrättsskyddade verk eller andra produkter bör inte 

heller i framtiden upptas i tillämpningsområdet för denna förordning. Annars uppstår 

överlappningar med annan EU-lagstiftning. 

 

Ändringsförslag  230 

Dita Charanzová 
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Förslag till förordning 

Skäl 29 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(29) Denna förordning bör regelbundet 

ses över, i syfte att föreslå ändringar vid 

behov. Den första översynen bör i 

synnerhet fokusera på att eventuellt utvidga 

förbudet som fastställs i artikel 4.1 b till 

att även omfatta tjänster som levereras 

elektroniskt och vars huvudsakliga 

egenskap är att tillhandahålla åtkomst till 

och användning av upphovsrättsskyddade 

verk eller andra produkter, förutsatt att 

näringsidkaren har de erforderliga 

rättigheterna för de berörda territorierna. 

(29) Denna förordning bör regelbundet 

ses över, i syfte att föreslå ändringar vid 

behov. Den första översynen bör i 

synnerhet fokusera på att eventuellt utvidga 

denna förordnings tillämpningsområde 
till andra sektorer, såsom finansiella 

tjänster eller elektroniska 

kommunikationstjänster eller hälso- och 

sjukvårdstjänster. Därför bör dessa 

leverantörer samarbeta vid översynen för 

att kunna bedöma huruvida inbegripandet 

av dessa tjänster i denna förordnings 

tillämpningsområde skulle leda till en 

utveckling av affärsmodeller som är mer 

effektiva än de som för närvarande 

begagnas. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  231 

Antanas Guoga 

 

Förslag till förordning 

Skäl 29 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(29) Denna förordning bör regelbundet 

ses över, i syfte att föreslå ändringar vid 

behov. Den första översynen bör i 

synnerhet fokusera på att eventuellt utvidga 

förbudet som fastställs i artikel 4.1 b till 

att även omfatta tjänster som levereras 

elektroniskt och vars huvudsakliga 

egenskap är att tillhandahålla åtkomst till 

och användning av upphovsrättsskyddade 

verk eller andra produkter, förutsatt att 

näringsidkaren har de erforderliga 

rättigheterna för de berörda territorierna. 

(29) Denna förordning bör regelbundet 

ses över, i syfte att föreslå ändringar vid 

behov. Den första översynen bör i 

synnerhet fokusera på att eventuellt utvidga 

denna förordnings tillämpningsområde 

till andra sektorer såsom audiovisuella 

tjänster, finansiella tjänster eller 

elektroniska kommunikationstjänster, 

transporttjänster eller hälso- och 

sjukvårdstjänster. 

Or. en 
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Ändringsförslag  232 

Julia Reda 

 

Förslag till förordning 

Skäl 29 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(29) Denna förordning bör regelbundet 

ses över, i syfte att föreslå ändringar vid 

behov. Den första översynen bör i 

synnerhet fokusera på att eventuellt 

utvidga förbudet som fastställs i artikel 4.1 

b till att även omfatta tjänster som 

levereras elektroniskt och vars 

huvudsakliga egenskap är att tillhandahålla 

åtkomst till och användning av 

upphovsrättsskyddade verk eller andra 

produkter, förutsatt att näringsidkaren har 

de erforderliga rättigheterna för de berörda 

territorierna. 

(29) Denna förordning bör regelbundet 

ses över, i syfte att föreslå ändringar vid 

behov. Den första översynen bör i 

synnerhet fokusera på att tillämpa det 

förbud som fastställs i artikel 4.1 b för 

tjänster som levereras elektroniskt samt 

immateriella varor, vars huvudsakliga 

egenskap är att tillhandahålla åtkomst till 

och användning av upphovsrättsskyddade 

verk eller andra produkter, för vilka 

näringsidkaren har rättigheterna att 

använda sådant innehåll för de berörda 

territorierna, i syfte att eventuellt utvidga 

det till andra fall, såväl som framtagandet 

av konsumentpriser och konsumenters 

köpkraft på den inre marknaden enligt 

denna förordning. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  233 

Marco Zullo 

 

Förslag till förordning 

Skäl 29 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(29) Denna förordning bör regelbundet 

ses över, i syfte att föreslå ändringar vid 

behov. Den första översynen bör i 

synnerhet fokusera på att eventuellt utvidga 

förbudet som fastställs i artikel 4.1 b till att 

även omfatta tjänster som levereras 

elektroniskt och vars huvudsakliga 

egenskap är att tillhandahålla åtkomst till 

och användning av upphovsrättsskyddade 

(29) Denna förordning bör regelbundet 

ses över, i syfte att föreslå ändringar vid 

behov. Den första översynen bör i 

synnerhet fokusera på att eventuellt utvidga 

förbudet som fastställs i artikel 4.1 b till att 

även omfatta tjänster som levereras 

elektroniskt och vars huvudsakliga 

egenskap är att tillhandahålla åtkomst till 

och användning av upphovsrättsskyddade 
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verk eller andra produkter, förutsatt att 

näringsidkaren har de erforderliga 

rättigheterna för de berörda territorierna. 

verk eller andra produkter, förutsatt att 

näringsidkaren har de erforderliga 

rättigheterna för de berörda territorierna. 

Vid den andra översynen bör man 

fastställa huruvida förordning (EG) nr 

593/2008 om tillämplig lag och 

förordning (EU) nr 1215/2012 om 

domstols behörighet, i det nya 

sammanhanget med en öppnare inre 

marknad som bidrar till att undanröja 

geoblockering och andra former av 

diskriminering på grund av kundernas 

nationalitet, bosättningsort eller 

etableringsort, fortfarande lämpar sig för 

att erbjuda kunder och näringsidkare, i 

synnerhet små och medelstora företag 

samt mikroföretag, fullvärdigt skydd eller 

om dessa båda förordningar är skeva och 

innebär en alltför stor belastning för 

endera av de båda parterna. I det senare 

fallet bör ovannämnda förordningar 

uppdateras för att bana väg för det nya 

sammanhanget på lagstiftningsområdet 

och marknaden. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  234 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Förslag till förordning 

Skäl 29 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(29) Denna förordning bör regelbundet 

ses över, i syfte att föreslå ändringar vid 

behov. Den första översynen bör i 

synnerhet fokusera på att eventuellt utvidga 

förbudet som fastställs i artikel 4.1 b till att 

även omfatta tjänster som levereras 

elektroniskt och vars huvudsakliga 

egenskap är att tillhandahålla åtkomst till 

och användning av upphovsrättsskyddade 

verk eller andra produkter, förutsatt att 

näringsidkaren har de erforderliga 

(29) Denna förordning bör regelbundet 

ses över, i syfte att föreslå ändringar vid 

behov. Den första översynen bör i 

synnerhet fokusera på att eventuellt utvidga 

förbudet som fastställs i artikel 4.1 b till att 

även omfatta tjänster som levereras 

elektroniskt och vars huvudsakliga 

egenskap är att tillhandahålla åtkomst till 

eller användning av upphovsrättsskyddade 

verk eller andra produkter, eller 

försäljning av upphovsrättsskyddade verk 

eller andra skyddade produkter i 
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rättigheterna för de berörda territorierna. immateriell form såsom e-böcker och 

onlinemusik, förutsatt att näringsidkaren 

har de erforderliga rättigheterna för de 

berörda territorierna. Översynen bör 

säkerställa överensstämmelse med 

tillämpningsområdet för direktiv 

2006/123/EG och ta tillbörlig hänsyn till 

särdragen hos upphovsrättsskyddade 

kulturella varor och tjänster. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  235 

Vicky Ford 

 

Förslag till förordning 

Skäl 29a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (29a) I de flesta fall är 

upphovsrättsskyddade verk undantagna 

från tillämpningsområdet men omfattas 

av förslaget till förordning om 

säkerställande av gränsöverskridande 

portabilitet för innehållstjänster online på 

den inre marknaden1a. 

 __________________ 

 1a Förslag till förordning om 

säkerställande av gränsöverskridande 

portabilitet för innehållstjänster online på 

den inre marknaden COM(2015)0627. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  236 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Nicola Danti, Anna Hedh, Lucy 

Anderson, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Förslag till förordning 

Skäl 30 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(30) I syfte att underlätta effektivt 

verkställande av de bestämmelser som 

fastställs i denna förordning bör de 

mekanismer för att säkerställa 

gränsöverskridande samarbete mellan 

behöriga myndigheter som föreskrivs i 

Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 2006/200430 också finnas 

tillgängliga för dessa bestämmelser. De 

åtgärderna bör dock endast finnas 

tillgängliga då kunden är en konsument, 

eftersom förordning (EG) nr 2006/2004 

endast gäller lagar som skyddar 

konsumenternas intressen. Förordning 

(EG) nr 2006/2004 bör därför ändras i 

enlighet med detta. 

(30) I syfte att underlätta effektivt 

verkställande av de bestämmelser som 

fastställs i denna förordning bör de 

mekanismer för att säkerställa 

gränsöverskridande samarbete mellan 

behöriga myndigheter som föreskrivs i 

Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 2006/200430 också finnas 

tillgängliga för dessa bestämmelser. 

__________________ __________________ 

30 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 2006/2004 av den 27 

oktober 2004 om samarbete mellan de 

nationella tillsynsmyndigheter som 

ansvarar för 

konsumentskyddslagstiftningen 

(”förordningen om 

konsumentskyddssamarbete”) (EUT L 364, 

9.12.2004, s. 1). 

30 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 2006/2004 av den 27 

oktober 2004 om samarbete mellan de 

nationella tillsynsmyndigheter som 

ansvarar för 

konsumentskyddslagstiftningen 

(”förordningen om 

konsumentskyddssamarbete”) (EUT L 364, 

9.12.2004, s. 1). 

Or. en 

 

Ändringsförslag  237 

Olga Sehnalová 

 

Förslag till förordning 

Skäl 30 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(30) I syfte att underlätta effektivt 

verkställande av de bestämmelser som 

fastställs i denna förordning bör de 

mekanismer för att säkerställa 

gränsöverskridande samarbete mellan 

behöriga myndigheter som föreskrivs i 

(30) I syfte att underlätta effektivt 

verkställande av de bestämmelser som 

fastställs i denna förordning bör de 

mekanismer för att säkerställa 

gränsöverskridande samarbete mellan 

behöriga myndigheter som föreskrivs i 
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Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 2006/200430 också finnas 

tillgängliga för dessa bestämmelser. De 

åtgärderna bör dock endast finnas 

tillgängliga då kunden är en konsument, 

eftersom förordning (EG) nr 2006/2004 

endast gäller lagar som skyddar 

konsumenternas intressen. Förordning 

(EG) nr 2006/2004 bör därför ändras i 

enlighet med detta. 

Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 2006/200430 också finnas 

tillgängliga för dessa bestämmelser. 

Förordning (EG) nr 2006/2004 bör därför 

ändras i enlighet med detta. 

__________________ __________________ 

30 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 2006/2004 av den 27 

oktober 2004 om samarbete mellan de 

nationella tillsynsmyndigheter som 

ansvarar för 

konsumentskyddslagstiftningen 

(”förordningen om 

konsumentskyddssamarbete”) (EUT L 364, 

9.12.2004, s. 1). 

30 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 2006/2004 av den 27 

oktober 2004 om samarbete mellan de 

nationella tillsynsmyndigheter som 

ansvarar för 

konsumentskyddslagstiftningen 

(”förordningen om 

konsumentskyddssamarbete”) (EUT L 364, 

9.12.2004, s. 1). 

Or. en 

 

Ändringsförslag  238 

Antanas Guoga 

 

Förslag till förordning 

Skäl 30 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(30) I syfte att underlätta effektivt 

verkställande av de bestämmelser som 

fastställs i denna förordning bör de 

mekanismer för att säkerställa 

gränsöverskridande samarbete mellan 

behöriga myndigheter som föreskrivs i 

Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 2006/200430 också finnas 

tillgängliga för dessa bestämmelser. De 

åtgärderna bör dock endast finnas 

tillgängliga då kunden är en konsument, 

eftersom förordning (EG) nr 2006/2004 

endast gäller lagar som skyddar 

konsumenternas intressen. Förordning 

(EG) nr 2006/2004 bör därför ändras i 

(30) I syfte att underlätta effektivt 

verkställande av de bestämmelser som 

fastställs i denna förordning bör de 

mekanismer för att säkerställa 

gränsöverskridande samarbete mellan 

behöriga myndigheter som föreskrivs i 

Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 2006/200430 också finnas 

tillgängliga för dessa bestämmelser. 
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enlighet med detta. 

__________________ __________________ 

30 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 2006/2004 av den 27 

oktober 2004 om samarbete mellan de 

nationella tillsynsmyndigheter som 

ansvarar för 

konsumentskyddslagstiftningen 

(”förordningen om 

konsumentskyddssamarbete”) (EUT L 364, 

9.12.2004, s. 1). 

30 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 2006/2004 av den 27 

oktober 2004 om samarbete mellan de 

nationella tillsynsmyndigheter som 

ansvarar för 

konsumentskyddslagstiftningen 

(”förordningen om 

konsumentskyddssamarbete”) (EUT L 364, 

9.12.2004, s. 1). 

Or. en 

 

Ändringsförslag  239 

Antanas Guoga 

 

Förslag till förordning 

Skäl 32 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(32) Näringsidkare, offentliga 

myndigheter och andra berörda parter bör 

ha tillräckligt lång tid att anpassa sig till, 

och säkerställa efterlevnad med, 

bestämmelserna i denna förordning. Sett 

till särdragen hos tjänster som levereras 

elektroniskt, utom sådana tjänster vars 

huvudsakliga verksamhet är att 

tillhandahålla åtkomst till och 

användning av upphovsrättsskyddade verk 

eller andra skyddade produkter, är det 

lämpligt att tillämpa förbuden i artikel 4.1 

b först från en senare tidpunkt vad gäller 

tillhandahållande av dessa tjänster. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag  240 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Nicola Danti, Anna Hedh, Lucy 

Anderson, Christel Schaldemose 
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Förslag till förordning 

Skäl 32 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(32) Näringsidkare, offentliga 

myndigheter och andra berörda parter bör 

ha tillräckligt lång tid att anpassa sig till, 

och säkerställa efterlevnad med, 

bestämmelserna i denna förordning. Sett 

till särdragen hos tjänster som levereras 

elektroniskt, utom sådana tjänster vars 

huvudsakliga verksamhet är att 

tillhandahålla åtkomst till och 

användning av upphovsrättsskyddade verk 

eller andra skyddade produkter, är det 

lämpligt att tillämpa förbuden i artikel 4.1 

b först från en senare tidpunkt vad gäller 

tillhandahållande av dessa tjänster. 

(32) Näringsidkare, offentliga 

myndigheter och andra berörda parter bör 

ha tillräckligt lång tid att anpassa sig till, 

och säkerställa efterlevnad med, 

bestämmelserna i denna förordning. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  241 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Christel Schaldemose, 

Evelyne Gebhardt 

 

Förslag till förordning 

Skäl 33 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(33) I syfte att uppnå målet att på ett 

effektivt sätt åtgärda direkt och indirekt 

diskriminering på grund av kundernas 

nationalitet, bosättningsort eller 

etableringsort är det lämpligt att anta en 

förordning, som är direkt tillämplig i alla 

medlemsstaterna. Detta är nödvändigt för 

att garantera att reglerna om icke-

diskriminering tillämpas på ett enhetligt 

sätt i hela unionen och att de träder i kraft 

samtidigt. Endast en förordning säkerställer 

den grad av klarhet, enhetlighet och 

rättssäkerhet som är nödvändig för att göra 

det möjligt för kunder att fullt ut dra nytta 

av dessa bestämmelser. 

(33) I syfte att uppnå målet att på ett 

effektivt sätt åtgärda direkt och indirekt 

omotiverad diskriminering på grund av 

konsumenternas nationalitet eller 

bosättningsort är det lämpligt att anta en 

förordning, som är direkt tillämplig i alla 

medlemsstaterna. Detta är nödvändigt för 

att garantera att reglerna om icke-

diskriminering tillämpas på ett enhetligt 

sätt i hela unionen och att de träder i kraft 

samtidigt. Endast en förordning säkerställer 

den grad av klarhet, enhetlighet och 

rättssäkerhet som är nödvändig för att göra 

det möjligt för konsumenter att fullt ut dra 

nytta av dessa bestämmelser. 
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Or. en 

 

Ändringsförslag  242 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Förslag till förordning 

Skäl 33 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(33) I syfte att uppnå målet att på ett 

effektivt sätt åtgärda direkt och indirekt 

diskriminering på grund av kundernas 

nationalitet, bosättningsort eller 

etableringsort är det lämpligt att anta en 

förordning, som är direkt tillämplig i alla 

medlemsstaterna. Detta är nödvändigt för 

att garantera att reglerna om icke-

diskriminering tillämpas på ett enhetligt 

sätt i hela unionen och att de träder i kraft 

samtidigt. Endast en förordning säkerställer 

den grad av klarhet, enhetlighet och 

rättssäkerhet som är nödvändig för att göra 

det möjligt för kunder att fullt ut dra nytta 

av dessa bestämmelser. 

(33) I syfte att uppnå målet att på ett 

effektivt sätt åtgärda direkt och indirekt 

diskriminering på grund av 

konsumenternas nationalitet eller 

bosättningsort är det lämpligt att anta en 

förordning, som är direkt tillämplig i alla 

medlemsstaterna. Detta är nödvändigt för 

att garantera att reglerna om icke-

diskriminering tillämpas på ett enhetligt 

sätt i hela unionen och att de träder i kraft 

samtidigt. Endast en förordning säkerställer 

den grad av klarhet, enhetlighet och 

rättssäkerhet som är nödvändig för att göra 

det möjligt för konsumenter att fullt ut dra 

nytta av dessa bestämmelser. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  243 

Inese Vaidere 

 

Förslag till förordning 

Skäl 33 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(33) I syfte att uppnå målet att på ett 

effektivt sätt åtgärda direkt och indirekt 

diskriminering på grund av kundernas 

nationalitet, bosättningsort eller 

etableringsort är det lämpligt att anta en 

förordning, som är direkt tillämplig i alla 

medlemsstaterna. Detta är nödvändigt för 

att garantera att reglerna om icke-

diskriminering tillämpas på ett enhetligt 

(33) I syfte att uppnå målet att på ett 

effektivt sätt åtgärda direkt och indirekt 

diskriminering på grund av kundernas 

nationalitet, bosättningsort, tillfälliga 

vistelseort eller etableringsort är det 

lämpligt att anta en förordning, som är 

direkt tillämplig i alla medlemsstaterna. 

Detta är nödvändigt för att garantera att 

reglerna om icke-diskriminering tillämpas 
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sätt i hela unionen och att de träder i kraft 

samtidigt. Endast en förordning säkerställer 

den grad av klarhet, enhetlighet och 

rättssäkerhet som är nödvändig för att göra 

det möjligt för kunder att fullt ut dra nytta 

av dessa bestämmelser. 

på ett enhetligt sätt i hela unionen och att 

de träder i kraft samtidigt. Endast en 

förordning säkerställer den grad av klarhet, 

enhetlighet och rättssäkerhet som är 

nödvändig för att göra det möjligt för 

kunder att fullt ut dra nytta av dessa 

bestämmelser. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  244 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten 

Løkkegaard 

 

Förslag till förordning 

Skäl 33 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(33) I syfte att uppnå målet att på ett 

effektivt sätt åtgärda direkt och indirekt 

diskriminering på grund av kundernas 

nationalitet, bosättningsort eller 

etableringsort är det lämpligt att anta en 

förordning, som är direkt tillämplig i alla 

medlemsstaterna. Detta är nödvändigt för 

att garantera att reglerna om icke-

diskriminering tillämpas på ett enhetligt 

sätt i hela unionen och att de träder i kraft 

samtidigt. Endast en förordning säkerställer 

den grad av klarhet, enhetlighet och 

rättssäkerhet som är nödvändig för att göra 

det möjligt för kunder att fullt ut dra nytta 

av dessa bestämmelser. 

(33) I syfte att uppnå målet att på ett 

effektivt sätt åtgärda direkt och indirekt 

diskriminering på grund av kundernas 

nationalitet, bosättningsort eller tillfälliga 

vistelseort eller etableringsort är det 

lämpligt att anta en förordning, som är 

direkt tillämplig i alla medlemsstaterna. 

Detta är nödvändigt för att garantera att 

reglerna om icke-diskriminering tillämpas 

på ett enhetligt sätt i hela unionen och att 

de träder i kraft samtidigt. Endast en 

förordning säkerställer den grad av klarhet, 

enhetlighet och rättssäkerhet som är 

nödvändig för att göra det möjligt för 

kunder att fullt ut dra nytta av dessa 

bestämmelser. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  245 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Christel Schaldemose, 

Evelyne Gebhardt 

 

Förslag till förordning 

Skäl 34 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(34) Eftersom denna förordnings mål – 

dvs. att förhindra direkt och indirekt 

diskriminering på grund av kunders 

nationalitet, bosättningsort eller 

etableringsort, även genom geoblockering, 

vid handelstransaktioner med näringsidkare 

inom unionen – inte i tillräcklig 

utsträckning kan uppnås av 

medlemsstaterna på grund av att problemet 

är gränsöverskridande och den befintliga 

rättsliga ramen inte tillräckligt klar, utan 

bättre kan uppnås på EU-nivå på grund av 

dess omfattning och potentiella följder för 

handeln på den inre marknaden, får 

unionen anta åtgärder i enlighet med 

subsidiaritetsprincipen som fastställs i 

artikel 5 i fördraget om Europeiska 

unionen. I enlighet med 

proportionalitetsprincipen i samma artikel 

går denna förordning inte utöver vad som 

är nödvändigt för att uppnå detta mål. 

(34) Eftersom denna förordnings mål – 

dvs. att förhindra direkt och indirekt 

omotiverad diskriminering på grund av 

konsumenters nationalitet eller 

bosättningsort, även genom omotiverad 

geoblockering, vid handelstransaktioner 

med näringsidkare inom unionen – inte i 

tillräcklig utsträckning kan uppnås av 

medlemsstaterna på grund av att problemet 

är gränsöverskridande och den befintliga 

rättsliga ramen inte tillräckligt klar, utan 

bättre kan uppnås på EU-nivå på grund av 

dess omfattning och potentiella följder för 

handeln på den inre marknaden, får 

unionen anta åtgärder i enlighet med 

subsidiaritetsprincipen som fastställs i 

artikel 5 i fördraget om Europeiska 

unionen. I enlighet med 

proportionalitetsprincipen i samma artikel 

går denna förordning inte utöver vad som 

är nödvändigt för att uppnå detta mål. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  246 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Förslag till förordning 

Skäl 34 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(34) Eftersom denna förordnings mål – 

dvs. att förhindra direkt och indirekt 

diskriminering på grund av kunders 

nationalitet, bosättningsort eller 

etableringsort, även genom geoblockering, 

vid handelstransaktioner med näringsidkare 

inom unionen – inte i tillräcklig 

utsträckning kan uppnås av 

medlemsstaterna på grund av att problemet 

är gränsöverskridande och den befintliga 

rättsliga ramen inte tillräckligt klar, utan 

bättre kan uppnås på EU-nivå på grund av 

(34) Eftersom denna förordnings mål – 

dvs. att förhindra direkt och indirekt 

diskriminering på grund av konsumenters 

nationalitet eller bosättningsort, även 

genom geoblockering, vid 

handelstransaktioner med näringsidkare 

inom unionen – inte i tillräcklig 

utsträckning kan uppnås av 

medlemsstaterna på grund av att problemet 

är gränsöverskridande och den befintliga 

rättsliga ramen inte tillräckligt klar, utan 

bättre kan uppnås på EU-nivå på grund av 
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dess omfattning och potentiella följder för 

handeln på den inre marknaden, får 

unionen anta åtgärder i enlighet med 

subsidiaritetsprincipen som fastställs i 

artikel 5 i fördraget om Europeiska 

unionen. I enlighet med 

proportionalitetsprincipen i samma artikel 

går denna förordning inte utöver vad som 

är nödvändigt för att uppnå detta mål. 

dess omfattning och potentiella följder för 

handeln på den inre marknaden, får 

unionen anta åtgärder i enlighet med 

subsidiaritetsprincipen som fastställs i 

artikel 5 i fördraget om Europeiska 

unionen. I enlighet med 

proportionalitetsprincipen i samma artikel 

går denna förordning inte utöver vad som 

är nödvändigt för att uppnå detta mål. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  247 

Inese Vaidere 

 

Förslag till förordning 

Skäl 34 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(34) Eftersom denna förordnings mål – 

dvs. att förhindra direkt och indirekt 

diskriminering på grund av kunders 

nationalitet, bosättningsort eller 

etableringsort, även genom geoblockering, 

vid handelstransaktioner med näringsidkare 

inom unionen – inte i tillräcklig 

utsträckning kan uppnås av 

medlemsstaterna på grund av att problemet 

är gränsöverskridande och den befintliga 

rättsliga ramen inte tillräckligt klar, utan 

bättre kan uppnås på EU-nivå på grund av 

dess omfattning och potentiella följder för 

handeln på den inre marknaden, får 

unionen anta åtgärder i enlighet med 

subsidiaritetsprincipen som fastställs i 

artikel 5 i fördraget om Europeiska 

unionen. I enlighet med 

proportionalitetsprincipen i samma artikel 

går denna förordning inte utöver vad som 

är nödvändigt för att uppnå detta mål. 

(34) Eftersom denna förordnings mål – 

dvs. att förhindra direkt och indirekt 

diskriminering på grund av kunders 

nationalitet, bosättningsort, tillfälliga 

vistelseort eller etableringsort, även genom 

geoblockering, vid handelstransaktioner 

med näringsidkare inom unionen – inte i 

tillräcklig utsträckning kan uppnås av 

medlemsstaterna på grund av att problemet 

är gränsöverskridande och den befintliga 

rättsliga ramen inte tillräckligt klar, utan 

bättre kan uppnås på EU-nivå på grund av 

dess omfattning och potentiella följder för 

handeln på den inre marknaden, får 

unionen anta åtgärder i enlighet med 

subsidiaritetsprincipen som fastställs i 

artikel 5 i fördraget om Europeiska 

unionen. I enlighet med 

proportionalitetsprincipen i samma artikel 

går denna förordning inte utöver vad som 

är nödvändigt för att uppnå detta mål. 

Or. en 
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Ändringsförslag  248 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten 

Løkkegaard 

 

Förslag till förordning 

Skäl 34 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(34) Eftersom denna förordnings mål – 

dvs. att förhindra direkt och indirekt 

diskriminering på grund av kunders 

nationalitet, bosättningsort eller 

etableringsort, även genom geoblockering, 

vid handelstransaktioner med näringsidkare 

inom unionen – inte i tillräcklig 

utsträckning kan uppnås av 

medlemsstaterna på grund av att problemet 

är gränsöverskridande och den befintliga 

rättsliga ramen inte tillräckligt klar, utan 

bättre kan uppnås på EU-nivå på grund av 

dess omfattning och potentiella följder för 

handeln på den inre marknaden, får 

unionen anta åtgärder i enlighet med 

subsidiaritetsprincipen som fastställs i 

artikel 5 i fördraget om Europeiska 

unionen. I enlighet med 

proportionalitetsprincipen i samma artikel 

går denna förordning inte utöver vad som 

är nödvändigt för att uppnå detta mål. 

(34) Eftersom denna förordnings mål – 

dvs. att förhindra direkt och indirekt 

diskriminering på grund av kunders 

nationalitet, bosättningsort eller tillfälliga 

vistelseort eller etableringsort, även genom 

geoblockering, vid handelstransaktioner 

med näringsidkare inom unionen – inte i 

tillräcklig utsträckning kan uppnås av 

medlemsstaterna på grund av att problemet 

är gränsöverskridande och den befintliga 

rättsliga ramen inte tillräckligt klar, utan 

bättre kan uppnås på EU-nivå på grund av 

dess omfattning och potentiella följder för 

handeln på den inre marknaden, får 

unionen anta åtgärder i enlighet med 

subsidiaritetsprincipen som fastställs i 

artikel 5 i fördraget om Europeiska 

unionen. I enlighet med 

proportionalitetsprincipen i samma artikel 

går denna förordning inte utöver vad som 

är nödvändigt för att uppnå detta mål. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  249 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Nicola Danti, Anna Hedh, Christel 

Schaldemose, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Förslag till förordning 

Skäl 35 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(35) Denna förordning är förenlig med 

de grundläggande rättigheter och de 

principer som erkänns i Europeiska 

unionens stadga om de grundläggande 

rättigheterna. Med denna förordning 

(35) Denna förordning är förenlig med 

de grundläggande rättigheter och de 

principer som erkänns i Europeiska 

unionens stadga om de grundläggande 

rättigheterna. Med denna förordning 
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eftersträvas i synnerhet fullständig 

förenlighet med artiklarna 16 och 17. 

eftersträvas i synnerhet fullständig 

förenlighet med artiklarna 16, 17, 21 och 

38. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  250 

Julia Reda 

 

Förslag till förordning 

Skäl 35 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(35) Denna förordning är förenlig med 

de grundläggande rättigheter och de 

principer som erkänns i Europeiska 

unionens stadga om de grundläggande 

rättigheterna. Med denna förordning 

eftersträvas i synnerhet fullständig 

förenlighet med artiklarna 16 och 17. 

(35) Denna förordning är förenlig med 

de grundläggande rättigheter och de 

principer som erkänns i Europeiska 

unionens stadga om de grundläggande 

rättigheterna. Med denna förordning 

eftersträvas i synnerhet fullständig 

förenlighet med artiklarna 11, 16 och 17. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  251 

Olga Sehnalová, Biljana Borzan 

 

Förslag till förordning 

Skäl 35 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(35) Denna förordning är förenlig med 

de grundläggande rättigheter och de 

principer som erkänns i Europeiska 

unionens stadga om de grundläggande 

rättigheterna. Med denna förordning 

eftersträvas i synnerhet fullständig 

förenlighet med artiklarna 16 och 17. 

(35) Denna förordning är förenlig med 

de grundläggande rättigheter och de 

principer som erkänns i Europeiska 

unionens stadga om de grundläggande 

rättigheterna. Med denna förordning 

eftersträvas i synnerhet fullständig 

förenlighet med artiklarna 16, 17 och 38. 

Or. en 

 


