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Teckenförklaring 

 * Samrådsförfarande  

 *** Godkännandeförfarande 

 ***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen) 

 ***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen) 

 ***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen) 

 

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 

förslaget till akt.) 

 

 

 

 

 

Ändringsförslag till ett förslag till akt 

När parlamentets ändringsförslag utformas i två spalter gäller följande: 
 

Text som utgår markeras med fetkursiv stil i vänsterspalten. Text som ersätts 

markeras med fetkursiv stil i båda spalterna. Ny text markeras med fetkursiv 

stil i högerspalten. 

 

De två första raderna i hänvisningen ovanför varje ändringsförslag anger 

vilket textavsnitt som avses i det förslag till akt som behandlas. Om ett 

ändringsförslag avser en befintlig akt som förslaget till akt är avsett att ändra 

innehåller hänvisningen även en tredje och en fjärde rad. Den tredje raden 

anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i denna akt 

som ändringsförslaget avser.  

 

När parlamentets ändringsförslag utformas som en konsoliderad text 

gäller följande: 

 

Nya textdelar markeras med fetkursiv stil. Textdelar som utgår markeras med 

symbolen ▌eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom 

att ny text markeras med fetkursiv stil och text som utgår stryks eller 

markeras med genomstrykning.  

Sådana ändringar som endast är tekniska och som gjorts av de berörda 

avdelningarna vid färdigställandet av den slutliga texten markeras däremot 

inte. 
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION 

om förslaget till 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 

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

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen) 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 

(COM(2016)0289), 

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för 

parlamentet (C8-0192/2016), 

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, 

– med beaktande av de motiverade yttrandena från det österrikiska förbundsrådet och 

nationalrådet och den luxemburgska deputeradekammaren som lagts fram i enlighet 

med protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, 

och enligt vilka utkastet till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen, 

– med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 

19 oktober 20161, 

– med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och 

konsumentskydd och yttrandena från utskottet för industrifrågor, forskning och energi, 

utskottet för kultur och utbildning och utskottet för rättsliga frågor (A8-0000/2016), 

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen. 

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet 

om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt. 

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 

rådet, kommissionen och de nationella parlamenten. 

                                                 
1 Ännu ej offentliggjort i EUT. 
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Ändringsförslag  1 

Förslag till förordning 

Titel 1 

 

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, 

bosättningsort eller tillfälliga vistelseort 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  2 

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 

(1) För att förverkliga den inre 

marknadens fulla potential 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 

åtkomst 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 
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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 tillämpar andra allmänna 

villkor för åtkomst till sina varor och 

tjänster på sådana konsumenter från andra 

medlemsstater, både online och offline. 

Samtidigt som det ibland kan finnas 

objektiva motiveringar till sådan 

särbehandling innebär vissa 

näringsidkares metoder i andra fall att 

åtkomst till varor eller tjänster nekas eller 

begränsas för konsumenter som vill handla 

över gränserna, eller att andra villkor 

tillämpas på dessa som inte är objektivt 

motiverade. 

Or. en 

Motivering 

Kommersiella intressen utgör i sig inte omotiverade skäl för särbehandling och ströks därför. 

 

Ändringsförslag  3 

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 

(2) På detta sätt delar vissa 

näringsidkares metoder 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. Även om 

sådana metoder kan ha olika 

bakomliggande orsaker bidrar i många 

fall oklarheten i lagstiftningen i fråga, 

och de därmed sammanhängande 

riskerna vad gäller de tillämpliga lagarna 

om konsumentskydd och miljö eller 
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tillämpas och verkställas på ett effektivt 

sätt på hela den inre marknaden. 
märkning, till näringsidkarnas ovilja att 

ingå handelsrelationer med konsumenter 

från andra medlemsstater. I andra fall 

fragmenterar vissa näringsidkare 

marknaden för att höja 

konsumentpriserna. Ett förtydligande av i 

vilka situationer det inte finns några 

motiverade orsaker till sådan särbehandling 

och vilket ansvar näringsidkare skulle ha 

vid försäljning till konsumenter från olika 

medlemsstater i enlighet med denna 

förordning 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  4 

Förslag till förordning 

Skäl 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(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 

etableringsort kan därtill också uppstå som 

en följd av ageranden av näringsidkare som 

är etablerade i tredjeländer, som inte 

(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 har inte minskat 

oklarheten i lagstiftningen tillräckligt 

mycket. Geoblockering och andra former 

av diskriminering på grund av nationalitet, 

bosättningsort eller tillfällig vistelseort 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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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  5 

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 

konsumenternas nationalitet, 

bosättningsort eller tillfälliga vistelseort, 

inklusive geoblockering, vid 

gränsöverskridande handelstransaktioner 

mellan näringsidkare och konsument 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, 

bosättningsort eller tillfälliga vistelseort. 

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 
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Motivering 

Ett förtydligande om att förordningen även omfattar situationer där konsumenten endast 

tillfälligt besöker en annan medlemsstat. 

 

Ändringsförslag  6 

Förslag till förordning 

Skäl 5a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (5a) Denna förordning bör inte 

tillämpas vid rent interna förhållanden 

varvid inga gränsöverskridande inslag 

kan antas förekomma och all verksamhet 

med anknytning till bland annat 

nationalitet, bosättningsort eller tillfällig 

vistelseort, åtkomst till ett 

onlinegränssnitt, åtkomst till varor eller 

tjänster eller betalningstransaktioner är 

helt begränsad till en och samma 

medlemsstat. 

Or. en 

Motivering 

Beskrivningen av rent interna förhållanden har inspirerats av generaladvokat Nils Wahls 

förslag till avgörande i de förenade målen C-159/12–C-161/12, EU:C:2013:529, punkterna 

26 och 38). 

 

Ändringsförslag  7 

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 

(6) Givet 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 
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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. 

2006/123/EG. Det bör emellertid 

uppmärksammas att rättsliga och 

administrativa hinder för näringsidkare 

delvis har avskaffats även inom andra 

sektorer sedan antagandet av direktiv 

2006/123/EG. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  8 

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 

(7) Diskriminering förekommer också 

gällande tjänster utanför denna 

förordnings tillämpningsområde, 

inbegripet inom det område som utgörs av 

audiovisuella tjänster, finansiella tjänster, 

elektroniska kommunikationstjänster, 

transporttjänster eller hälso- och 

sjukvårdstjänster. Denna förordnings 

tillämpningsområde omfattar därför inte 

audiovisuella tjänster, till exempel tjänster 

vars huvudsakliga verksamhet är att 

tillhandahålla åtkomst till sändningar av 
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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. 

idrottsevenemang och som tillhandahålls 

på grundval av exklusiva territoriella 

licensavtal. Åtkomst till finansiella 

tjänster till privatpersoner och mindre 

företag, däribland betaltjänster, bör också 

undantas, oaktat denna förordnings 

bestämmelser om icke-diskriminering vid 

betalningar. Vad gäller elektronisk 

kommunikation har kommissionen lagt 

fram ett förslag om en europeisk kodex 

för elektronisk kommunikation genom 

vilken principen om icke-diskriminering 

upprätthålls17a. Vad gäller transport 

föreskriver 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 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. 

Vad gäller hälso- och sjukvårdstjänster 

anges redan i Europaparlamentets och 

rådets direktiv 2011/24/EU21a att patienter 

från andra medlemsstater inte får utsättas 

för diskriminering med avseende på 

nationalitet. Tjänster inom området som, 

bland annat, utgörs av audiovisuella 

tjänster, finansiella tjänster, elektroniska 

kommunikationstjänster, transporttjänster 

eller hälso- och sjukvårdstjänster bör, i 

detta skede, av denna orsak, och för att 

säkerställa enhetlighet med regelverket, 

inte omfattas av denna förordnings 

tillämpningsområde. 

__________________ __________________ 

 17a Förslag till Europaparlamentets och 

rådets direktiv om inrättande av en 

europeisk kodex för elektronisk 

kommunikation (omarbetning) 

(COM(2016)0590). 

18 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 1008/2008 av den 24 

september 2008 om gemensamma regler 

18 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 1008/2008 av den 24 

september 2008 om gemensamma regler 
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för tillhandahållande av lufttrafik i 

gemenskapen (EUT L 293, 31.10.2008, s. 

3). 

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). 

 21a Europaparlamentets och rådets 

direktiv 2011/24/EU av den 9 mars 2011 

om tillämpningen av patienträttigheter vid 

gränsöverskridande hälso- och sjukvård 

(EUT L 88, 4.4.2011, s. 45). 

Or. en 

 

Ändringsförslag  9 

Förslag till förordning 

Skäl 9 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(9) I enlighet med 

Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 593/2008 22 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 

utgår 
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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 

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  10 

Förslag till förordning 

Skäl 10 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(10) Denna förordning bör inte påverka 

unionslagstiftningen om civilrättsligt 

samarbete, i synnerhet de bestämmelser om 

(10) Enligt artikel 23 i 

Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 593/200824 tillåts 
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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. 

unionen att på särskilda områden 

fastställa unionsbestämmelser som 

fastställer lagvalsregler för 

avtalsförpliktelser. På ett liknande sätt 

tillåts, enligt artikel 67 i 

Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 1215/201225 att andra 

unionsrättsakter reglerar domstolars 

behörighet i specifika frågor. I syfte att 

förbättra rättssäkerheten för både 

näringsidkare och konsumenter och på så 

sätt främja gränsöverskridande handel 

införs genom denna förordning specifika 

bestämmelser för lagvalsregler och regler 

om domstolars behörighet med avseende 

på konsumentavtal. En näringsidkare 

skulle på sitt onlinegränssnitt eller i sina 

allmänna villkor för åtkomst på ett tydligt 

och lättförståeligt sätt kunna ange att 

denne avser att sälja till konsumenter från 

en eller flera medlemsstater. Ifall en 

konsument från en medlemsstat som inte 

anges av näringsidkaren ändå vill ingå ett 

sådant avtal enligt artikel 4 i denna 

förordning bör den tillämpliga lagen 

fastställas enligt artiklarna 3 och 4 i 

förordning (EG) nr 593/2008. Artikel 6 i 

förordning (EG) nr 593/2008 bör inte 

tillämpas. För sådana frågor kan talan 

vidare väckas av parterna i domstolarna i 

den medlemsstat där näringsidkaren har 

sin hemvist. Artikel 18 i förordning (EU) 

nr 1215/2012 bör inte tillämpas. Oavsett 

dessa åtgärder bör denna förordning inte 

påverka unionsbestämmelserna om 

civilrättsligt samarbete, i synnerhet de 

bestämmelser om den tillämpliga lagen för 

avtalsförpliktelser och behörighet vilka 

fastställs i förordningarna (EG) nr 

593/2008 och (EU) nr 1215/2012, även 

tillämpningen av dessa akter och 

bestämmelser i enskilda fall. En 

näringsidkare kan, på ett tydligt och 

lättförståeligt sätt ange på sin webbplats 

eller i sina allmänna villkor för åtkomst 

att denne uppfyller denna förordning och 

därmed främjar syftet med denna 

förordning att avskaffa omotiverad 
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geoblockering. 

__________________ __________________ 

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). 

 (På engelska föreslås en ändring som går 

ut på att lägga till orden ”or she” efter 

”he” och ”or her” efter ”his”. Detta berör 

inte den svenska versionen.) 

Or. en 

 

Ändringsförslag  11 

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 eller på webbplatser, eller 

kan utgöra en del av information som 

föregår ett avtal eller avtalsinformation. 
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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. 

Sådana villkor gäller om näringsidkaren 

och konsumenterna inte individuellt har 

förhandlat fram villkor. Villkor som 

förhandlas fram individuellt av 

näringsidkaren och konsumenterna bör 

inte tolkas som allmänna villkor för 

åtkomst i den mening som avses i denna 

förordning. Möjligheten till individuellt 

förhandlade villkor eller 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 

Detta förtydligande krävs om, enligt den ändrade art. 4.1 a, individuella avtal om leverans 

tillåts. 

 

Ändringsförslag  12 

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) Konsumenter bör skyddas från 

diskriminering på grund av nationalitet, 

bosättningsort eller tillfällig vistelseort. 

Om, beträffande avtal med dubbla syften, 

varigenom avtalet ingås för ändamål som 

dels faller inom och dels faller utanför 

personens näringsverksamhet och 

näringssyftet är så begränsat att det inte 

dominerar avtalets övergripande 

sammanhang, bör den personen 

emellertid också anses vara en 

konsument. 

Or. en 
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Motivering 

Anpassning till skäl 17 i direktivet om konsumenträttigheter och strykning av delar av texten 

till följd av begränsning av omfattningen med avseende på konsumenter. 

 

Ändringsförslag  13 

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  14 

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 

(14) För att öka konsumenternas 

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, ska näringsidkare och 

marknadsplatser online inte, varken 

genom tekniska åtgärder eller på annat sätt, 

hindra konsumenter från att få fullständig 

och likvärdig åtkomst till onlinegränssnitt 

oavsett nationalitet, bosättningsort eller 
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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. 

tillfälliga vistelseort. Fullständig och 

likvärdig åtkomst till onlinegränssnitt i 

form av en mobilapplikation inbegriper 

möjligheten för konsumenten att ladda 

ned och få åtkomst till alla versioner av 

den mobilapplikation som en 

näringsidkare tillhandahåller i en eller 

flera medlemsstater. 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 den 

platsen genom 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 en konsument. 

Or. en 

Motivering 

En konsument måste också ha åtkomst till en mobilapplikation som en näringsidkare 

använder i en annan medlemsstat än den medlemsstat där konsumenten har sin 

bosättningsort. 

 

Ändringsförslag  15 

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 att 

näringsidkaren tillhandahåller klar och 

fullständig information om en sådan 

omdirigering bör förbjudas. Alla versioner 

av onlinegränssnittet bör ständigt finnas 
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lättillgängliga för konsumenten. 

Or. en 

Motivering 

Anpassning till ändringar av artikel 3.2. 

 

Ändringsförslag  16 

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 eller begränsa åtkomsten, eller 

omdirigera en konsument utan dennas 

samtycke till en alternativ version av ett 

onlinegränssnitt på grund av 

konsumentens nationalitet, bosättningsort 

eller tillfälliga vistelseort för att säkerställa 

efterlevnad med ett rättsligt krav i 

unionslagstiftningen eller en medlemsstats 

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 eller begränsa 

åtkomst för, eller omdirigera, vissa 

konsumenter, i den utsträckning det kan 

vara nödvändigt av denna orsak. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  17 

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 konsumenter 

genom tillämpning av allmänna villkor för 

åtkomst, även direkt vägran att sälja varor 

eller tillhandahålla tjänster, på grund av 

konsumenternas nationalitet, 

bosättningsort eller tillfälliga vistelseort 

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 bör ha fullständig och likvärdig 

åtkomst till alla olika varor eller tjänster 

som erbjuds oavsett nationalitet, 

bosättningsort eller tillfällig vistelseort. En 

näringsidkare bör därför vid behov vidta 

åtgärder för att säkerställa efterlevnad med 

det förbudet mot diskriminering om den 

berörda konsumenten 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 

konsumenter med riktade erbjudanden och 

olika allmänna villkor för åtkomst, även 

genom att upprätta landsspecifika 

onlinegränssnitt som kan innehålla olika 

priser. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  18 

Förslag till förordning 

Skäl 18 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(18) Den första av dessa situationer är 

då näringsidkaren säljer varor men varorna 

(18) Den första av dessa situationer är 

då näringsidkaren säljer varor men varorna 
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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. 

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 vad gäller pris och 

leveransvillkor, som motsvarande 

konsumenter som är bosatta i 

näringsidkarens medlemsstat. 

Näringsidkaren får erbjuda leverans 

enligt sina allmänna villkor eller får inom 

ramen för dessa erbjuda möjligheten att 

avhämta varorna på en plats som ska 

fastställas i en annan medlemsstat än den 

medlemsstat där konsumenten har sin 

bosättningsort. Detta kan innebära att en 

utländsk konsument måste hämta varan i 

den medlemsstaten eller i en medlemsstat 

som skiljer sig från den dit näringsidkaren 

levererar. I denna situation behöver 

näringsidkaren inte momsregistrera sig i 

konsumentens medlemsstat. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  19 

Förslag till förordning 

Skäl 19a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (19a) Den tredje situationen föreligger 

när konsumenterna vill ta emot tjänster 

som levereras elektroniskt 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 de erfordrade 

rättigheterna för det territorium från 

vilket konsumenten vill ta emot sådana 

tjänster. Även i detta fall krävs ingen 

leverans och näringsidkaren kan 

deklarera och betala mervärdesskatt på ett 

förenklat sätt i enlighet med MOSS-
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reglerna. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  20 

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 lokaler 

eller på en plats som inte finns i den 

medlemsstat 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  21 

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 

(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 
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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. 

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  22 

Förslag till förordning 

Skäl 21a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (21a) I alla dessa situationer ska de 

allmänna villkoren för åtkomst stämma 

överens med lagar och föreskrifter i den 

medlemsstat där näringsidkaren bedriver 

sin verksamhet eller 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 sälja till, har sin bosättningsort. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  23 

Förslag till förordning 

Skäl 21b (nytt) 



 

PR\1113008SV.docx 25/59 PE595.745v01-00 

 SV 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (21b) De allmänna villkoren ska också 

stämma överens med unionsakter såsom 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

1999/44/EG1a och Europaparlamentets 

och rådets direktiv 2011/83/EU1b. Enligt 

direktiv 1999/44/EG är en näringsidkare 

skyldig att kostnadsfritt reparera eller 

ersätta varor som inte stämmer överens 

med avtalet. De nödvändiga kostnaderna 

för att åstadkomma överensstämmelse för 

varorna innefattar inte kostnader för 

porto eller transport som går utöver de 

nödvändiga kostnaderna för att leverera 

varorna enligt vad som anges i de 

allmänna villkoren för åtkomst eller enligt 

vad som överenskommits. Denna 

förordning bör heller inte leda till en 

skyldighet för näringsidkaren att uppbära 

ytterligare kostnader i fall där en 

konsument utövar sin ångerrätt enligt 

direktiv 2011/83/EU. 

 __________________ 

 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 

 

Ändringsförslag  24 

Förslag till förordning 

Skäl 22 
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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 sörjs för i 

avdelning XII kapitel 1 i rådets direktiv 

2006/112/EU27 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, 

bosättningsort eller tillfälliga vistelseort 

innebära ett krav på att registrera sig för 

redovisning av mervärdesskatt i andra 

medlemsstater och kan innebära 

tilläggskostnader, vilket skulle påföra 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  25 

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 

(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, bosättningsort 

eller tillfälliga vistelseort, till följd av ett 

specifikt förbud eller krav som fastställts i 

unionslagstiftningen eller i en 
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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. 

medlemsstats lagar i enlighet med 

unionslagstiftningen. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  26 

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 

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. 

(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 

mellan konsumenter inom unionen genom 

att avvisa vissa handelstransaktioner, eller 

genom att på annat sätt tillämpa vissa andra 

betalningsvillkor för dessa 

betalningstransaktioner på grund av 

konsumentens nationalitet, bosättningsort 

eller tillfälliga vistelseort. I detta specifika 

sammanhang bör sådan omotiverad 

olikvärdig behandling på grund av 

betalningskontots placering, 

betaltjänstleverantörens etableringsort eller 

betalningsinstrumentets utfärdningsort 

inom unionen likaledes uttryckligen 

förbjudas. Man bör dessutom komma ihåg 

att Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 260/20121a redan 

förbjuder alla näringsidkare, från att kräva 

att bankkonton ska finnas i en viss 

medlemsstat för att en betalning i euro ska 

godtas. 

 __________________ 
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 1a Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 260/2012 av den 14 

mars 2012 om antagande av tekniska och 

affärsmässiga krav för betalningar och 

autogireringar i euro och om ändring av 

förordning (EG) nr 924/2009 (EUT L 94, 

30.3.2012, s. 22). 

Or. en 

 

Ändringsförslag  27 

Förslag till förordning 

Skäl 25 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(25) I Europaparlamentets och rådets 

direktiv (EU) 2015/2366 28 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) 2015/2366 28 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 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 

de bestämmelserna blir riskerna för 

betalningsbedrägerier desamma för 

nationella och gränsöverskridande köp och 

bör inte användas som ett skäl för 

avvisning eller diskriminering med 

avseende på några handelstransaktioner 

inom unionen. 

__________________ __________________ 
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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 

 

Ändringsförslag  28 

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 

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. 

(26) Denna förordning bör inte påverka 

tillämpningen av konkurrensreglerna, 

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 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. De relevanta 

bestämmelserna i sådana 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. 
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__________________ __________________ 

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 

Motivering 

Anpassning till ändringar av artikel 6. 

 

Ändringsförslag  29 

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 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 

åtgärder kan vidtas gentemot 

näringsidkarna vid eventuella överträdelser 

av denna förordning. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  30 

Förslag till förordning 

Skäl 28 

 

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 

(28) Konsumenter bör kunna vända sig 

till behöriga myndigheter för att få stöd 

som underlättar lösningen av sådana tvister 

med näringsidkare som uppstår vid 
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lösningen av sådana tvister med 

näringsidkare som uppstår vid 

tillämpningen av denna förordning. 

tillämpningen av denna förordning. I detta 

syfte bör medlemsstaterna utse ett organ, 

eller flera organ, som ansvarar för 

tillhandahållande av stöd. Detta bör bland 

annat bestå av de kontaktpunkter för 

tvistlösning online som hänvisas till i 

Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 524/20131a. 

 ________________ 

 1a Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 524/2013 av den 21 

maj 2013 om tvistlösning online vid 

konsumenttvister och om ändring av 

förordning (EG) nr 2006/2004 och 

direktiv 2009/22/EG (förordningen om 

tvistlösning online vid konsumenttvister) 

(EUT L 165, 18.6.2013, s. 1). 

Or. en 

 

Ändringsförslag  31 

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. Mer specifikt bör 

översynen av utvidgningen till 

audiovisuella tjänster baseras på utförliga 

uppgifter om pris och kostnad som endast 

tjänsteleverantörer innehar. 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 
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som är mer effektiva än de som för 

närvarande begagnas. 

Or. en 

Motivering 

Samtidigt som det föreliggande förslaget är i linje med tjänstedirektivet bör det ankomma 

kommissionen att undersöka behovet av att utvidga denna förordnings tillämpningsområde 

till sektorer som för närvarande inte omfattas av denna förordning eller av tjänstedirektivet. 

 

Ändringsförslag  32 

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 2006/2004 30 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 2006/2004 30 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 
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Ändringsförslag  33 

Förslag till förordning 

Skäl 31 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(31) För att göra det möjligt att väcka 

talan om förbudsföreläggande i syfte att 

skydda konsumenternas kollektiva 

intressen med avseende på agerande som 

strider mot denna förordning, i enlighet 

med Europaparlamentets och rådets 

direktiv 2009/22/EG 31, bör det direktivet 

också ändras genom att det läggs till en 

hänvisning till denna förordning i dess 

bilaga I. 

(31) För att göra det möjligt att väcka 

talan om förbudsföreläggande i syfte att 

skydda konsumenternas kollektiva 

intressen med avseende på agerande som 

strider mot denna förordning, i enlighet 

med Europaparlamentets och rådets 

direktiv 2009/22/EG 31, bör det direktivet 

också ändras genom att det läggs till en 

hänvisning till denna förordning i dess 

bilaga I. Konsumenter bör även 

uppmuntras att på bästa sätt utnyttja 

mekanismer för lösning utanför domstol 

av tvister om avtalsförpliktelser som 

härrör från köpeavtal eller tjänsteavtal 

online som inrättats inom ramen för 

förordning (EU) nr 524/2013. 

__________________ __________________ 

31 Europaparlamentets och rådets direktiv 

2009/22/EG av den 23 april 2009 om 

förbudsföreläggande för att skydda 

konsumenternas intressen (EUT L 110, 

1.5.2009, s. 30). 

31 Europaparlamentets och rådets direktiv 

2009/22/EG av den 23 april 2009 om 

förbudsföreläggande för att skydda 

konsumenternas intressen (EUT L 110, 

1.5.2009, s. 30). 

Or. en 

Motivering 

Förtydligande om att tvistlösning online kan vara det lämpliga sättet att lösa tvister på inom 

detta specifika område. 

 

Ändringsförslag  34 

Förslag till förordning 

Skäl 32 
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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  35 

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, 

bosättningsort eller tillfälliga vistelseort 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 
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Ändringsförslag  36 

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 konsumenters 

nationalitet, bosättningsort eller tillfälliga 

vistelseort, 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  37 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – rubriken 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Syfte och tillämpningsområde Syfte 

Or. en 
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Ändringsförslag  38 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Syftet med denna förordning är att 

bidra till en väl fungerande inre marknad 

genom att förhindra direkt och indirekt 

diskriminering på grund av kunders 

nationalitet, bosättningsort eller 

etableringsort. 

Syftet med denna förordning är att bidra till 

en väl fungerande inre marknad genom att 

förhindra direkt och indirekt 

diskriminering på grund av konsumenters 

nationalitet, bosättningsort eller tillfälliga 

vistelseort. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  39 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Denna förordning är tillämplig på 

följande situationer: 

utgår 

(a)  Då en näringsidkare säljer varor, 

tillhandahåller tjänster eller har för avsikt 

att göra detta i en annan medlemsstat än 

den där kunden har sin bosättningsort 

eller etableringsort. 

 

(b)  Då en näringsidkare säljer varor, 

tillhandahåller tjänster eller har för avsikt 

att göra detta i samma medlemsstat som 

den där kunden har sin bosättningsort 

eller etableringsort, men kunden är 

medborgare i en annan medlemsstat. 

 

(c)  Då en näringsidkare säljer varor, 

tillhandahåller tjänster eller har för avsikt 

att göra detta i en medlemsstat där 

kunden tillfälligt befinner sig utan att 

vara bosatt i eller ha sin etableringsort i 

den medlemsstaten. 

 

Or. en 
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Ändringsförslag  40 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Denna förordning ska inte 

tillämpas på de verksamheter som anges i 

artikel 2.2 i direktiv 2006/123/EG. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag  41 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – punkt 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Denna förordning ska inte 

påverka de bestämmelser som är 

tillämpliga på skatteområdet. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag  42 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – punkt 5 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5. Denna förordning ska inte 

påverka unionslagstiftningen om 

civilrättsligt samarbete. Efterlevnad av 

denna förordning ska inte tolkas som att 

en näringsidkare riktar sin verksamhet till 

den 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 artikel 

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

utgår 

Or. en 
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Ändringsförslag  43 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – punkt 6 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

6. Bestämmelserna i denna 

förordning ska ha företräde i de fall där 

konflikter uppstår med bestämmelserna i 

artikel 20.2 i direktiv 2006/123/EG. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag  44 

Förslag till förordning 

Artikel 1a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 1a 

 Tillämpningsområde 

 1. Denna förordning ska inte 

tillämpas på rent interna förhållanden 

varvid all verksamhet på alla sätt är 

begränsad till en enskild medlemsstat. 

 2. Denna förordning ska inte 

tillämpas på de verksamheter som anges i 

artikel 2.2 i direktiv 2006/123/EG. 

 3. Denna förordning ska inte 

påverka de bestämmelser som är 

tillämpliga på skatteområdet. 

 4. Bestämmelserna i denna 

förordning ska ha företräde i de fall där 

konflikter uppstår med bestämmelserna i 

artikel 20.2 i direktiv 2006/123/EG. 

Or. en 
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Motivering 

Strykning av artikel 1.5/anpassning till EU-domstolens rättspraxis för rent interna 

förhållanden. Lydelsen har inspirerats av generaladvokat Nils Wahls förslag till avgörande i 

de förenade målen C-159/12–C-161/12, EU:C:2013:529, punkt 26/flyttad från artikel 1.2, 

1.3, 1.4 och 1.6 och ändrad. 

 

Ändringsförslag  45 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

I denna förordning gäller de definitioner 

som fastställs i artikel 7 i 

genomförandeförordning (EU) nr 

282/2011, artikel 2.10, 2.20 och 2.30 i 

Europaparlamentets och rådets förordning 

(EU) 2015/75132 och artikel 4.8, 4.9, 4.11, 

4.12, 4.14, 4.23, 4.24 och 4.30 i direktiv 

(EU) 2015/2366. 

I denna förordning gäller följande 

definitioner: 

 (a)  tjänster som levereras elektroniskt: 

den betydelse som tilldelas denna term i 

artikel 7 i rådets genomförandeförordning 

(EU) nr 282/2011. 

 (b)  förmedlingsavgift, kortbaserat 

betalningsinstrument, betalmärke: de 

respektive betydelser som tilldelas dessa 

termer i artikel 2.10, 2.20 och 2.30 i 

Europaparlamentets och rådets förordning 

(EU) 2015/75132. 

 (c)  betalningstransaktion, betalare, 

betaltjänstleverantör, betalkonto, 

betalningsinstrument, autogiro, betalning, 

stark kundautentisering: de respektive 

betydelser som tilldelas dessa termer i 
artikel 4.5, 4.8, 4.11, 4.12, 4.14, 4.23, 4.24 

och 4.30 i direktiv (EU) 2015/2366. 

__________________ __________________ 

32 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) 2015/751 av den 29 april 

2015 om förmedlingsavgifter för 

kortbaserade betalningstransaktioner (EUT 

L 123, 19.5.2015, s. 1). 

32 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) 2015/751 av den 29 april 

2015 om förmedlingsavgifter för 

kortbaserade betalningstransaktioner (EUT 

L 123, 19.5.2015, s. 1). 
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Or. en 

 

Ändringsförslag  46 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – stycke 2 – led c 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(c) kund: en konsument eller ett 

företag som är medborgare i en 

medlemsstat eller har sin bosättningsort 

eller etableringsort i en medlemsstat och 

köper eller har för avsikt att köpa en vara 

eller en tjänst inom unionen i annat syfte 

än återförsäljning. 

utgår 

Or. en 

Motivering 

För att säkerställa avtalsfrihet bör avtal mellan företag undantas från denna förordning. 

Därmed gäller denna förordning endast för avtal mellan företag och konsument. 

 

Ändringsförslag  47 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – stycke 2 – led d 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(d) allmänna villkor för åtkomst: alla 

de villkor och all annan information, även 

försäljningspriser, som reglerar 

kundernas åtkomst till varor och tjänster 

som saluförs av en näringsidkare och 

fastställs, tillämpas och tillhandahålls 

allmänheten av näringsidkaren eller för 

dennas räkning och som är tillämpliga då 

näringsidkaren och kunden inte skilt har 

gjort upp ett avtal. 

(d) allmänna villkor för åtkomst: alla 

de villkor och all annan information, även 

nettoförsäljningspriser, som reglerar 

konsumenternas åtkomst till varor och 

tjänster som saluförs av en näringsidkare 

och fastställs, tillämpas och tillhandahålls 

allmänheten av näringsidkaren eller för 

dennas räkning och som är tillämpliga då 

näringsidkaren och konsumenten inte skilt 

har gjort upp ett avtal. 

Or. en 
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Ändringsförslag  48 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – stycke 2 – led e 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(e) varor: alla lösa saker, utom saker 

som säljs exekutivt eller annars tvångsvis 

med stöd av lag; vatten, gas och el ska 

också anses vara varor i förordningens 

mening när de saluförs i begränsad volym 

eller bestämd kvantitet. 

(e) varor: alla lösa saker, utom i) saker 

som säljs exekutivt eller annars tvångsvis 

med stöd av lag och ii) vatten, gas och el 

såvida de inte saluförs i begränsad volym 

eller bestämd kvantitet. 

Or. en 

Motivering 

Anpassning till förslaget om onlineförsäljning. 

 

Ändringsförslag  49 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – stycke 2 – led f 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(f) onlinegränssnitt: all mjukvara, 

däribland en webbplats och applikationer, 

som drivs av en näringsidkare eller för 

dennas räkning och vars syfte är att ge 

kunderna åtkomst till näringsidkarens varor 

eller tjänster i syfte att utföra en 

handelstransaktion gällande dessa varor 

eller tjänster. 

(f) onlinegränssnitt: all mjukvara, 

däribland en webbplats eller delar därav 

och mobilapplikationer, som drivs av en 

näringsidkare eller för dennas räkning och 

vars syfte är att ge kunderna åtkomst till 

näringsidkarens varor eller tjänster i syfte 

att utföra en handelstransaktion gällande 

dessa varor eller tjänster. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  50 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – stycke 2 – led fa (nytt) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (fa) marknadsplats online: en digital 

tjänst som ger konsumenter möjligheten 

att ingå köpeavtal eller tjänsteavtal online 

med näringsidkare antingen på 

webbplatsen tillhörande marknadsplatsen 

online eller en näringsidkares webbplats 

som använder datatjänster som 

tillhandahålls av marknadsplatsen online. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  51 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Näringsidkare ska inte, genom 

användning av tekniska åtgärder eller på 

annat sätt, blockera eller begränsa 

kundernas åtkomst till sitt onlinegränssnitt 

på grund av kundens nationalitet, 

bosättningsort eller etableringsort. 

1. En näringsidkare eller en 

marknadsplats online ska inte, genom 

användning av tekniska åtgärder eller på 

annat sätt, blockera eller begränsa 

konsumenternas åtkomst till sitt 

onlinegränssnitt på grund av 

konsumentens nationalitet, bosättningsort 

eller tillfälliga vistelseort. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  52 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 2 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Näringsidkare ska inte, på grund av 

kundens nationalitet, bosättningsort eller 

etableringsort, omdirigera kunderna till en 

version av sitt onlinegränssnitt som är 

annorlunda än den som kunden 

ursprungligen försökte komma åt, genom 

En näringsidkare ska inte, på grund av en 

konsuments nationalitet, bosättningsort 

eller tillfälliga vistelseort, omdirigera en 

konsument till en version av sitt 

onlinegränssnitt som är annorlunda än den 

som konsumenten ursprungligen försökte 
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dess utformning, användarspråk eller andra 

egenskaper som gör den specifik för 

kunder med en viss nationalitet, 

bosättningsort eller etableringsort, om 

kunden inte uttryckligen ger sitt samtycke 

innan omdirigeringen sker. 

komma åt, genom dess utformning, 

användarspråk eller andra egenskaper som 

gör den specifik för en konsument med en 

viss nationalitet, bosättningsort eller 

tillfällig vistelseort, om inte 

näringsidkaren har tillhandahållit 

konsumenten klar och fullständig 

information om en sådan omdirigering. 

Or. en 

Motivering 

Samtyckesförfaranden skulle utgöra en börda för såväl företag som konsumenter. För att 

gränssnitt ska kunna hanteras på ett enkelt sätt bör det vara tillräckligt att ha den relevanta 

informationen om omdirigeringen tillhanda och fullständig åtkomst till det ursprungliga 

gränssnittet. Lydelsen om tillhandahållande av information har hämtats från art. 5.3 i direktiv 

2002/58/EG. 

 

Ändringsförslag  53 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 2 – stycke 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Om omdirigering sker med kundens 

uttryckliga samtycke ska 

originalversionen av onlinegränssnittet 

fortsättningsvis vara lättillgänglig för 

kunden. 

Om omdirigering sker ska den version av 

onlinegränssnittet som konsumenten 

ursprungligen försökte komma åt 
fortsättningsvis vara lättillgänglig för 

konsumenten. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  54 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Förbuden som fastställs i punkterna 

1 och 2 ska inte vara tillämpliga när 

blockeringen, åtkomstbegränsningen eller 

omdirigeringen av vissa kunder eller 

kunder på vissa territorier krävs för att 

3. Förbuden som fastställs i punkterna 

1 och 2 ska inte vara tillämpliga när 

blockeringen eller åtkomstbegränsningen 

eller omdirigeringen krävs för att en 

näringsidkare eller en marknadsplats 
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säkerställa efterlevnad med rättsliga krav i 

unionslagstiftningen eller 

medlemsstaternas lag i enlighet med 

unionslagstiftningen. 

online ska uppfylla rättsliga krav i 

unionslagstiftningen eller en medlemsstats 

lag i enlighet med unionslagstiftningen. 

Näringsidkaren eller marknadsplatsen 

online ska motivera skälen till efterlevnad 

på det språk som används på det 

onlinegränssnitt som konsumenten 

ursprungligen försökte komma åt. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  55 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Då en näringsidkare blockerar 

eller begränsar kunders åtkomst till ett 

onlinegränssnitt eller omdirigerar kunder 

till en annan version av onlinegränssnittet 

i enlighet med punkt 4 ska näringsidkaren 

tillhandahålla en klar motivering. 

Motiveringen ska ges på samma språk 

som används på den version av 

onlinegränssnittet som kunden 

ursprungligen försökte komma åt. 

utgår 

Or. en 

Motivering 

Slås samman med artikel 3.3: förenkling av texten. 

 

Ändringsförslag  56 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 1 – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Näringsidkare ska inte tillämpa 

olika allmänna villkor för åtkomst till sina 

varor eller tjänster på grund av kundens 

nationalitet, bosättningsort eller 

1. En näringsidkare ska inte tillämpa 

olika allmänna villkor för åtkomst till sina 

varor eller tjänster på grund av 

konsumentens nationalitet, bosättningsort 
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etableringsort, i följande situationer: eller tillfälliga vistelseort, när 

konsumenten avser att 

Or. en 

 

Ändringsförslag  57 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 1 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) Då en näringsidkare säljer varor 

och dessa varor inte levereras över 

gränsen till kundens medlemsstat av 

näringsidkaren eller för dennas räkning. 

(a) köpa varor och näringsidkaren i 

sina allmänna villkor för åtkomst 

erbjuder dessa varor vid en plats i en 

annan medlemsstat än den medlemsstat 

där konsumenten har sin bosättningsort, 

inbegripet möjligheten att avhämta 

varorna på en plats som konsumenten och 
näringsidkaren kommer överens om, 

Or. en 

 

Ändringsförslag  58 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 1 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) 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. 

(b) ta emot tjänster som levereras 

elektroniskt från näringsidkaren, andra än 

tjänster vars huvudsakliga verksamhet är 

att tillhandahålla åtkomst till och 

användning av upphovsrättsskyddade verk 

eller andra skyddade produkter, 

Or. en 

 

Ändringsförslag  59 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 1 – led ba (nytt) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (ba) ta emot tjänster som levereras 

elektroniskt, vilkas främsta funktion är 

tillhandahållande av åtkomst till och 

användning av upphovsrättsskyddade verk 

eller andra skyddade produkter för vilka 

näringsidkaren har de erfordrade 

rättigheterna för det territorium från 

vilket konsumenten avser ta emot sådana 

tjänster, 

Or. en 

 

Ändringsförslag  60 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 1 – led c 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(c) Då näringsidkaren tillhandahåller 

tjänster andra än de som omfattas av led b 

och dessa tjänster levereras till kunden i 

näringsidkarens lokaler eller på en fysisk 

plats där näringsidkaren bedriver 

verksamhet, i en annan medlemsstat än den 

där kunden är medborgare eller har sin 

bosättningsort eller etableringsort. 

(c) ta emot tjänster från 

näringsidkaren andra än tjänster som 

levereras elektroniskt och dessa tjänster 

levereras till konsumenten på en fysisk 

plats där näringsidkaren bedriver 

verksamhet, i en annan medlemsstat än den 

där konsumenten har sin bosättningsort. 

Or. en 

Motivering 

Nationalitet är irrelevant eftersom detta kan inbegripa rent interna förhållanden: t.ex. en tysk 

som bor i Polen och efterfrågar tjänster i Polen. 

 

Ändringsförslag  61 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 1a (ny) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1a. Det förbud som fastställs i punkt 1 

ska inte hindra en näringsidkare från att 

tillämpa olika allmänna villkor för 

åtkomst mellan olika medlemsstater eller 

inom en medlemsstat vilka erbjuds 

konsumenter på ett visst territorium eller 

en specifik grupp av konsumenter vilka 

inte definieras på grundval av 

nationalitet, bosättningsort eller tillfällig 

vistelseort. 

Or. en 

Motivering 

Förtydligande om att en näringsidkare exempelvis kan upprätthålla olika webbplatser, för 

vilka olika villkor för åtkomst tillämpas. 

 

Ändringsförslag  62 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 3 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Förbudet som fastställs i punkt 1 ska inte 

vara tillämpligt när en specifik 

bestämmelse som fastställts i 

unionslagstiftningen eller i 

medlemsstaternas lagar i enlighet med 

unionslagstiftningen hindrar 

näringsidkaren från att sälja varorna eller 

tillhandahålla tjänsterna till vissa kunder 

eller till kunder på vissa territorier. 

Förbudet som fastställs i punkt 1 ska inte 

vara tillämpligt när en specifik 

bestämmelse som fastställts i 

unionslagstiftningen eller i en 

medlemsstats lagar i enlighet med 

unionslagstiftningen hindrar 

näringsidkaren från att sälja varorna eller 

tillhandahålla tjänsterna i fråga till vissa 

konsumenter. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  63 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 3 – stycke 2 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

När det gäller försäljning av böcker ska 

förbudet som fastställs i punkt 1 inte 

hindra näringsidkare från att tillämpa 

olika priser för kunder på vissa territorier 

i den utsträckning detta krävs i 

medlemsstaternas lagar i enlighet med 

unionslagstiftningen. 

utgår 

Or. en 

Motivering 

Det finns ingen anledning att särskilt ange försäljning av böcker som omfattas av första 

stycket i artikel 4a. 

 

Ändringsförslag  64 

Förslag till förordning 

Artikel 5 – punkt 1 – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Näringsidkare ska inte tillämpa 

olika betalningsvillkor vid försäljning av 

varor eller tillhandahållande av tjänster, 
på grund av kundens nationalitet, 

bosättningsort eller etableringsort, 

betalningskontots placering, 

betaltjänstleverantörens etableringsort eller 

betalningsinstrumentets utfärdningsort 

inom unionen, om 

1. En näringsidkare ska inte tillämpa 

olika villkor för en betalningstransaktion 

på grund av konsumentens nationalitet, 

bosättningsort eller tillfälliga vistelseort, 

betalningskontots placering, 

betaltjänstleverantörens etableringsort eller 

betalningsinstrumentets utfärdningsort 

inom unionen, om 

Or. en 

 

Ändringsförslag  65 

Förslag till förordning 

Artikel 5 – punkt 1 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) dessa betalningar görs som 

elektroniska transaktioner via girering, 

(a) denna betalningstransaktion görs 

som en elektronisk transaktion via 
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autogirering eller ett kortbaserat 

betalningsinstrument av samma 

betalmärke, 

girering, autogirering eller ett kortbaserat 

betalningsinstrument av samma 

betalmärke, 

Or. en 

 

Ändringsförslag  66 

Förslag till förordning 

Artikel 5 – punkt 1 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) betalningsmottagaren kan begära 

stark kundautentisering av betalaren i 

enlighet med direktiv (EU) 2015/2366, och 

(b) stark kundautentisering i enlighet 

med direktiv (EU) 2015/2366 tillämpas, 

och 

Or. en 

Motivering 

Anpassning till lydelsen i artikel 97, direktiv (EU) 2015/2366. 

 

Ändringsförslag  67 

Förslag till förordning 

Artikel 5 – punkt 1 – led c 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(c) betalningarna är i en valuta som 

betalningsmottagaren godtar. 

(c) betalningstransaktionen är i en 

valuta som näringsidkaren godtar. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  68 

Förslag till förordning 

Artikel 5 – punkt 1a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1a. Det förbud som föreskrivs i punkt 

1 ska, om det är objektivt motiverat, inte 
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utesluta näringsidkarens rätt att hålla 

inne varorna eller tillhandahållandet av 

tjänsterna i fråga tills näringsidkaren 

erhållit en bekräftelse på att 

betalningstransaktionen har initierats på 

rätt sätt. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  69 

Förslag till förordning 

Artikel 5 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Förbudet som fastställs i punkt 1 

ska inte utesluta näringsidkarnas 

möjlighet att ta ut avgifter för användning 

av ett kortbaserat betalningsinstrument vars 

förmedlingsavgifter inte regleras i kapitel 

II i förordning (EU) 2015/751 och för de 

betaltjänster som inte omfattas av 

förordning (EU) nr 260/2012. Avgifterna 

får inte överskrida näringsidkarens 

kostnader för att använda 

betalningsinstrumentet. 

2. Förbudet som fastställs i punkt 1 

ska inte utesluta en näringsidkare från att 

ta ut avgifter för användning av ett 

kortbaserat betalningsinstrument vars 

förmedlingsavgifter inte regleras i kapitel 

II i förordning (EU) 2015/751 eller för de 

betaltjänster som inte omfattas av 

förordning (EU) nr 260/2012, såvida den 

medlemsstat där näringsidkaren är 

etablerad inte har förbjudit eller 

begränsat sådana avgifter enligt artikel 

62.5 i direktiv (EU) 2015/2366. Avgifterna 

får inte överskrida näringsidkarens direkta 

kostnader för att använda 

betalningsinstrumentet. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  70 

Förslag till förordning 

Artikel 6 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Avtal där näringsidkare åläggs 

skyldigheter, när det gäller passiv 

försäljning, att agera på ett sätt som strider 

mot denna förordning ska automatiskt vara 

Avtalsbestämmelser varigenom 
näringsidkare åläggs skyldigheter, när det 

gäller passiv försäljning, i den mening som 

avses i förordning (EU) nr 330/2010, att 
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ogiltiga. agera på ett sätt som strider mot denna 

förordning ska automatiskt vara ogiltiga.  

Or. en 

Motivering 

Förtydligande, baserat på rådets lydelse, om vilka slags avtal om passiv försäljning som är 

ogiltiga. 

 

Ändringsförslag  71 

Förslag till förordning 

Artikel 7 – rubriken 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Verkställighet av medlemsstaternas 

myndigheter 

Verkställighet 

Or. en 

 

Ändringsförslag  72 

Förslag till förordning 

Artikel 7 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Varje medlemsstat ska utse ett eller 

flera tillsynsorgan som ska ansvara för att 

denna förordning verkställs. 

Medlemsstaterna ska säkerställa att 

tillsynsorganet eller tillsynsorganen som 

har utsetts har lämpliga och effektiva 

medel för att verkställa efterlevnad med 

denna förordning. 

1. Varje medlemsstat ska utse ett eller 

flera tillsynsorgan som ska ansvara för att 

denna förordning verkställs på ett fullgott 

och effektivt sätt. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  73 

Förslag till förordning 

Artikel 7 – punkt 2 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Medlemsstaterna ska fastställa 

reglerna för sanktioner vid överträdelse av 

bestämmelserna i denna förordning och 

vidta de åtgärder som är nödvändiga för 

att säkerställa att de genomförs. 

Sanktionerna ska vara effektiva, 

proportionella och avskräckande. 

2. Medlemsstaterna ska fastställa 

reglerna för åtgärder vid överträdelse av 

bestämmelserna i denna förordning och 

säkerställa att de genomförs. Åtgärderna 

ska vara effektiva, proportionella och 

avskräckande. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  74 

Förslag till förordning 

Artikel 8 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Varje medlemsstat ska tilldela ett 

eller flera organ ansvaret för att ge 

praktiskt stöd till konsumenter i fall att 

tvister uppstår mellan en konsument och en 

näringsidkare vid tillämpningen av denna 

förordning. Varje medlemsstat ska utse ett 

eller flera organ som ska ansvara för 

detta. 

Varje medlemsstat ska utse ett eller flera 

organ som ska ansvara för att ge praktiskt 

stöd till konsumenter i fall tvister uppstår 

mellan en konsument och en näringsidkare 

vid tillämpningen av denna förordning. 

Or. en 

Motivering 

Anpassning av strukturen till artikel 7.1. 

 

Ändringsförslag  75 

Förslag till förordning 

Artikel 8 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. De organ som hänvisas till i punkt 

1 ska erbjuda konsumenterna ett enhetligt 

mallformulär för reklamationer till 

organen som hänvisas till i punkt 1 och i 

utgår 
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artikel 7.1. Kommissionen ska bistå dessa 

organ i utformningen av detta 

mallformulär. 

Or. en 

Motivering 

Onödig lagstiftning eftersom mallformuläret skulle omfatta olika överträdelser enligt vad som 

fastställs i denna förordning och skulle kunna omfatta två olika organ. 

 

Ändringsförslag  76 

Förslag till förordning 

Artikel 8a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 8a 

 Tillämplig lag och behörig domstol 

 1.  När en näringsidkare på sitt 

onlinegränssnitt eller i sina allmänna 

villkor för åtkomst på ett tydligt och 

lättförståeligt sätt anger att denne avser 

att sälja till konsumenter från en eller 

flera medlemsstater ska den tillämpliga 

lagen för ett avtal som ingås med en 

konsument från en medlemsstat som inte 

anges av näringsidkaren och omfattas av 

artikel 4 i denna förordning fastställas 

enligt artiklarna 3 och 4 i förordning 

(EG) nr 593/2008. Artikel 6 i förordning 

(EG) nr 593/2008 ska inte tillämpas. 

 2.  För frågor som avser ett avtal som 

omfattas av punkt 1 kan talan väckas av 

parterna i domstolarna i den medlemsstat 

där näringsidkaren har sin hemvist. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  77 

Förslag till förordning 

Artikel 9 – punkt 2 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Den första översynen som hänvisas 

till i punkt 1 bör utföras i synnerhet i syfte 

att utvärdera om förbudet som fastställs i 

artikel 4.1 b även borde 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. 

2. Den första översynen som hänvisas 

till i punkt 1 bör utföras i synnerhet i syfte 

att utvärdera om denna förordnings 

tillämpningsområde borde utvidgas till att 

omfatta ytterligare sektorer såsom 

audiovisuella tjänster, finansiella tjänster, 

transporttjänster, elektroniska 

kommunikationstjänster eller hälso- och 

sjukvårdstjänster. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  78 

Förslag till förordning 

Artikel 10 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. I bilagan till förordning (EG) nr 

2006/2004 ska följande led [nummer] 

läggas till: ”[nummer] [denna förordnings 

fullständiga titel] (EUT L XX, XX.XX.år, 

s. X), endast då kunden är en konsument i 

den mening som anges i artikel 2.3 i 

förordning år/XXXX.” 

1. I bilagan till förordning (EG) nr 

2006/2004 ska följande led [nummer] 

läggas till: ”[nummer] [denna förordnings 

fullständiga titel] (EUT L XX, XX.XX.år, 

s. X)”. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  79 

Förslag till förordning 

Artikel 11 – stycke 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Artikel 4.1 b ska dock tillämpas från och 

med den 1 juli 2018. 

utgår 

Or. en 
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MOTIVERING 

I. Inledning 

Som en del av sitt paket om e-handel presenterade kommissionen den 25 maj 2016 ett förslag 

till förordning om åtgärder mot geoblockering och andra former av diskriminering på grund 

av kundernas nationalitet, bosättningsort eller etableringsort. Syftet med förordningen är att 

säkerställa att kunder har samma åtkomst till varor och tjänster som lokala kunder. 

Förordningen bygger vidare på bestämmelserna i tjänstedirektivet (art. 20), vari principen om 

icke-diskriminering redan fastställs. Det har dock visat sig vara svårt att verkställa den i 

praktiken på grund av oklarheter i lagstiftningen om vilka metoder som skulle anses vara – 

och inte vara – motiverade.  

Förordningen avser att tillhandahålla ökad rättssäkerhet och verkställbarhet genom att 

definiera specifika förhållanden när det inte kan finnas något motiverat skäl till diskriminering 

på grund av nationalitet eller bosättningsort. Dessutom förbjuder förordningen blockering av 

åtkomst till webbplatser och användningen av automatisk omdirigering utan kundens 

föregående samtycke. Den föreslagna förordningen inbegriper också bestämmelser om icke-

diskriminering mellan godkända betalningsmedel.  

Förordningen utgör en del av den övergripande strategin för att stimulera gränsöverskridande 

e-handel, en central drivkraft för tillväxt, genom att säkerställa bättre tillgång till varor och 

tjänster, genom att bygga upp tillit och tillhandahålla högre säkerhet samt genom att minska 

den administrativa bördan.  

 

II. Föredragandens ståndpunkt 

Föredraganden är överens med kommissionen om det övergripande målet, dvs. att förverkliga 

den inre marknadens fulla potential som ett område utan inre gränser inom vilket den fria 

rörligheten för varor och tjänster säkerställs. Den inre marknaden är långt ifrån en verklighet. 

E-handel är en central drivkraft för tillväxt, med årliga tillväxttakter i EU på i genomsnitt över 

13 %. Endast 15 % av konsumenter genomförde dock ett köp online från ett annat EU-land 

och endast 8 % av näringsidkarna genomförde gränsöverskridande försäljningar (jämfört med 

24 % på den inhemska marknaden). Näringsidkare och konsumenter ställs inför fortsatta 

hinder. I onlinemiljön blir sådana hinder omedelbart uppenbara. För konsumenter är det till 

exempel oförståeligt varför de skulle hindras från att komma åt vissa webbplatser, varför de 

inte skulle kunna köpa vissa varor i andra medlemsstater eller varför de skulle betala ett annat 

pris baserat enbart på sin nationalitet eller bosättningsort. 

Samtidigt föreligger tydligt motiverade skäl för sådan olik behandling från näringsidkares 

sida. Ett sådant skäl skulle till exempel kunna vara att näringsidkaren inte innehar de 

erfordrade immateriella rättigheterna på ett specifikt territorium. I andra fall kan näringsidkare 

överväga att tillämpa olika villkor för åtkomst på grund av exempelvis de ytterligare 

kostnader som uppkommer till följd av avståndet i fråga eller tekniska egenskaper för 

tillhandahållandet av tjänsten eller olika marknadsförhållanden. 

Kommissionens förslag är ett välkommet steg i rätt riktning. Det innebär ett förtydligande 

genom att definiera specifika förhållanden där det aldrig kan anses vara motiverat att 

diskriminera på grund av nationalitet eller bostadsort. Det ger också ett välkomnat 

klargörande av vilka typer av åtgärder som skulle anses vara oacceptabla, såsom förbud mot 

blockering av åtkomst och bestämmelser om icke-diskriminering mellan godkända 

betalningsmedel. Kommissionens förslag lämnar dock viktiga delar obesvarade. 
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1. Rättssäkerhet för konsumenter och näringsidkare 

 

Föredraganden anser att ett av skälen till varför näringsidkare kan ställa sig tveksamma till att 

ingå handelsrelationer med konsumenter från andra medlemsstater är oklarheten i 

lagstiftningen och de tillhörande riskerna vad gäller tillämpliga lagar om konsumentskydd, 

miljö eller märkning. Detta tas inte upp i kommissionens förslag, vilket leder till att en 

avsevärd osäkerhet kvarstår för såväl näringsidkare som konsumenter. 

För att ta itu med detta föreslår föredraganden en ny artikel 8a om tillämplig lag och 

behörig domstol. I artikeln strävas efter att klargöra att när en näringsidkare fastställer sin 

avsikt att sälja till konsumenter från en eller flera medlemsstater och en konsument från en 

annan medlemsstat vill ingå ett avtal med denna näringsidkare i enlighet med de rättigheter 

som beviljas enligt artikel 4 i denna förordning, ska näringsidkaren behandla konsumenten på 

samma sätt som denne behandlar lokala konsumenter. Med andra ord skulle näringsidkaren 

kunna tillämpa de krav som gäller i sin medlemsstat för konsumentskydd, miljö, märkning 

eller produktsäkerhet. Likaså bör den ansvariga domstolen vara den i näringsidkarens 

medlemsstat.  

 

2. Tillämpningsområde 

 

Av proportionalitetsskäl föreslår föredraganden en begränsning av förordningens 

tillämpningsområde till endast konsumenter, med endast ett viktigt undantag, dvs. vad 

gäller avtal med dubbla syften med en begränsad inriktning på handel. I detta fall ska 

personen också anses utgöra en konsument. 

Föredraganden kan godta att förordningens tillämpningsområde i detta skede i möjligaste 

mån anpassas till det för tjänstedirektivet i syfte att säkerställa konsekvens. Med andra ord 

undantas icke-ekonomiska tjänster av allmänt intresse, transporttjänster, audiovisuella 

tjänster, speltjänster, hälso- och sjukvårdstjänster och vissa andra tjänster från denna 

förordnings tillämpningsområde. Föredraganden anser dock att det är nödvändigt att utvärdera 

detta inom ramen för den första översynen av förordningen. 

Föredraganden håller dock inte med kommissionen i frågan om hur man ska behandla tjänster 

som levereras elektroniskt för tillhandahållande av åtkomst till och användning av 

upphovsrättsskyddade verk och andra skyddade produkter. Föredraganden anser att det 

föreligger talrika exempel på diskriminering i samband med tjänster som levereras 

elektroniskt såsom e-böcker, e-musik, spel eller programvara. Hon föreslår därför att 

inbegripa dessa i tillämpningsområdet för artikel 4, såvida näringsidkaren innehar de 

erfordrade rättigheterna för de relevanta territorierna. 

 

3. Ytterligare förtydliganden  

 

Dessutom föreslår föredraganden ett antal förtydliganden av kommissionens utkast. Detta 

inbegriper särskilt följande: 

 Ett förtydligande om att förbudet avseende icke-diskriminering inte endast omfattar 

nationalitet och bosättningsort utan även tillfällig vistelseort.

 Ett förtydligande om att rent interna förhållanden utan gränsöverskridande 

beståndsdelar undantas (art. 1a)

 En förenkling vad gäller art. 3 om åtkomst till onlinegränssnitt: Föredraganden anser 

att den bestämmelse om uttryckligt samtycke som föreslås av kommissionen är en 
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alltför tung börda både för näringsidkare och konsumenter och anser att det är 

tillräckligt att införa ett krav på information gällande omdirigering såväl som på 

fullständig åtkomst till det ursprungliga gränssnittet. Föredraganden klargör att 

förklaringarna ska ges på onlinegränssnittets språk. Föredraganden anser också att 

åtkomsten till onlinegränssnitt inte borde vara begränsad inte endast av näringsidkare 

utan inte heller av marknadsplatser online.

 Ett förtydligande i art. 4 om att näringsidkare fortfarande kan tillämpa olika 

allmänna villkor för åtkomst mellan olika medlemsstater eller inom en 

medlemsstat för konsumenter på ett specifikt territorium eller en specifik grupp av 

konsumenter, så länge dessa inte definieras på grund av nationalitet, bosättningsort 

eller tillfällig vistelseort. En näringsidkare skulle, med andra ord, fortfarande kunna 

erbjuda olika priser på olika webbportaler, så länge en konsument som vänder sig till 

en given webbutik från en annan medlemsstat kan köpa produkten på samma villkor 

som en lokal konsument.

 Ett förtydligande i art. 5 om betalningsmetoder för att undvika en ökad risk för 

bedrägeri med koppling till vissa betalningsmetoder genom att klargöra att 

näringsidkaren har rätt att hålla inne en vara eller tjänst tills denne erhållit en 

bekräftelse på att betalningstransaktionen har initierats på rätt sätt.

 

 


