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ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ 
 

P8_TA(2018)0023 

Блокирането на географски принцип и на други форми на 

дискриминация въз основа на националността, мястото на 

пребиваване или мястото на установяване на клиентите ***I 

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 6 февруари 2018 г. 

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 

преодоляване на блокирането на географски принцип и на други форми на 

дискриминация въз основа на националността, мястото на пребиваване или 

мястото на установяване на клиентите в рамките на вътрешния пазар и за 

изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО 

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

(Обикновена законодателна процедура: първо четене) 

Европейският парламент, 

— като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета 

(COM(2016)0289), 

— като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла 

предложението в Парламента (С8-0192/2016), 

— като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на 

Европейския съюз, 

— като взе предвид мотивираното становище, изпратено от Федералния съвет на 

Австрия в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на 

субсидиарност и пропорционалност, в което се заявява, че проектът на 

законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност, 

— като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет 

от 19 октомври 2016 г.1, 

— като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия 

съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо 

от 29 ноември 2017 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на 
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позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз, 

— като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността, 

— като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на 

потребителите и становищата на комисията по правни въпроси, на комисията по 

промишленост, изследвания и енергетика и на комисията по култура и 

образование (A8-0172/2017), 

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене; 

2. приема за сведение изявлението на Комисията, приложено към настоящата 

резолюция, което ще бъде публикувано в серия L на Официален вестник на 

Европейския съюз заедно с окончателния законодателен акт; 

3. приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето 

предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в 

това предложение; 

4. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 

Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти. 



 

 

P8_TC1-COD(2016)0152 

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 6 февруари 2018 г 

с оглед на приемането на Регламент .../... на Европейския парламент и на Съвета 

за преодоляване на необоснованото блокиране на географски принцип и на други 

форми на дискриминация въз основа на националността, местопребиваването или 

мястото на установяване на клиентите в рамките на вътрешния пазар и за 

изменение на Регламенти (ЕО) № 2006/2004 и (ЕС) 2017/2394 и Директива 

2009/22/ЕО 

 

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията 

на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 

2018/302.) 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ 

 

ИЗЯВЛЕНИЯ НА КОМИСИЯТА 

Комисията взема предвид текста на член 9, приет от Европейския парламент и Съвета. 

Без да се засяга правото ѝ на инициатива по силата на Договора, Комисията иска в този 

контекст да потвърди, че, в съответствие с член 9, в първата си оценка на настоящия 

регламент, която следва да бъде извършена в срок от две години след влизането в сила 

на регламента, тя ще направи задълбочена оценка на начина, по който регламентът се 

изпълнява и е допринесъл за ефективното функциониране на вътрешния пазар. По този 

начин тя ще вземе предвид нарастващите очаквания на потребителите, особено на 

онези, които нямат достъп до защитени с авторско право услуги. 

Като част от оценката тя ще извърши задълбочен анализ на осъществимостта и на 

потенциалните разходи и ползи, произтичащи от евентуални промени в обхвата на 

регламента, по-специално по отношение на евентуалното заличаване на изключването 

на доставяните по електронен път услуги, чиято основна особеност е предоставянето на 

достъп до или използването на защитени с авторско право произведения или други 

защитени обекти, от разпоредбите на член 4, параграф 1, буква б), когато търговецът 

притежава необходимите права за съответните територии, като надлежно взема под 

внимание евентуалното въздействие, което евентуално разширяване на приложното 

поле на регламента би имало върху потребителите и предприятията, както и относно 

засегнатите сектори, в целия Европейски съюз. Комисията също така внимателно ще 

анализира въпроса дали в други сектори, включително тези, които не са обхванати от 

Директива 2006/123/ЕО, които също са изключени от приложното поле на регламента 

по силата на член 1, параграф 3 от него, например услугите в областта на транспорта и 

аудио-визуалните услуги, следва да бъдат премахнати оставащите необосновани 

ограничения, основани на националност, място на пребиваване или място на 

установяване. 

Ако в оценката на Комисията се стигне до заключението, че приложното поле на 

регламента трябва да бъде изменено, Комисията съответно ще приложи към нея 

законодателно предложение. 

 


