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VEDTAGNE TEKSTER 
 

P8_TA(2018)0023 

Geoblokering og andre former for forskelsbehandling på grundlag af 

kundernes nationalitet, bopæl eller hjemsted i det indre marked ***I 

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 6. februar 2018 om forslag til 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning om imødegåelse af geoblokering og andre 

former for forskelsbehandling på grundlag af kundernes nationalitet, bopæl eller 

hjemsted i det indre marked og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 og 

direktiv 2009/22/EF (COM(2016)0289 – C8-0192/2016 – 2016/0152(COD)) 

 

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling) 

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 

(COM(2016)0289), 

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for 

Parlamentet (C8-0192/2016), 

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde, 

– der henviser til den begrundede udtalelse, som inden for rammerne af protokol nr. 2 om 

anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af det 

østrigske Forbundsråd, om at udkastet til lovgivningsmæssig retsakt ikke overholder 

nærhedsprincippet, 

– der henviser til udtalelse af 19. oktober 20161 fra Det Europæiske Økonomiske og 

Sociale Udvalg, 

– der henviser til, at det kompetente udvalg har godkendt den foreløbige aftale i henhold 

til forretningsordenens artikel 69f, stk. 4, og at Rådets repræsentant ved skrivelse af 29. 

november 2017 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 

294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,  

– der henviser til forretningsordenens artikel 59, 

– der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 
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og udtalelser fra Retsudvalget, Udvalget om Industri, Forskning og Energi og Udvalget 

om Kultur og Uddannelse (A8-0172/2017), 

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling; 

2. tager Kommissionens erklæring, der er vedføjet som bilag til denne beslutning, og som 

vil blive offentliggjort i L-udgaven af Den Europæiske Unions Tidende sammen med 

den endelige lovgivningsmæssige retsakt, til efterretning; 

3. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer 

eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag; 

4. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt 

til de nationale parlamenter. 

  



P8_TC1-COD(2016)0152 

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 6. februar 2018 med 

henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) .../... om 

imødegåelse af uberettiget geoblokering og andre former for forskelsbehandling på 

grundlag af kundernes nationalitet, bopæl eller hjemsted i det indre marked og om 

ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 og (EU) 2017/2394 og af direktiv 2009/22/EF 

 

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets 

holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) 2018/302.) 

 

  



BILAG TIL DEN LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING 

 

 

ERKLÆRING FRA KOMMISSIONEN 

 

Kommissionen tager ordlyden af artikel 9 som vedtaget af Europa-Parlamentet og Rådet til 

efterretning. 

Kommissionen ønsker i den forbindelse, uden at foregribe sin initiativret i henhold til 

traktaten, at fastslå, at den i overensstemmelse med artikel 9 i sin første evaluering af 

forordningen, som skal finde sted senest to år efter dennes ikrafttræden, vil foretage en 

grundig vurdering af den måde, hvorpå forordningen er blevet gennemført og har bidraget til 

det indre markeds effektive funktion. Den vil i den forbindelse tage hensyn til forbrugernes 

stigende forventninger, især hos dem, der ikke har adgang til ophavsretligt beskyttede 

tjenester. 

Som led i evalueringen vil den også foretage en grundig analyse af gennemførligheden af og 

de potentielle omkostninger og fordele ved eventuelle ændringer af forordningens 

anvendelsesområde, navnlig hvad angår en eventuel ophævelse af undtagelsen af elektronisk 

leverede tjenesteydelser, hvis vigtigste funktion er at give adgang til og mulighed for brug af 

ophavsretligt beskyttede værker eller andre beskyttede frembringelser, fra bestemmelsen i 

artikel 4, stk. 1, litra b), forudsat at erhvervsaktøren har de nødvendige rettigheder i de 

relevante områder, under behørig hensyntagen til de sandsynlige virkninger, som en eventuel 

udvidelse af forordningens anvendelsesområde ville få for forbrugere og virksomheder og for 

de berørte sektorer i hele Den Europæiske Union. Kommissionen vil endvidere nøje 

analysere, hvorvidt der også i andre sektorer, herunder dem, der ikke er omfattet af direktiv 

2006/123/EF og som også er undtaget fra forordningens anvendelsesområde i henhold til 

dennes artikel 1, stk. 3, såsom tjenesteydelser på transportområdet og audiovisuelle 

tjenesteydelser, stadig findes ubegrundede restriktioner baseret på nationalitet, bopæl eller 

etableringssted, som bør ophæves. 

Hvis Kommissionen ved denne evaluering når til den konklusion, at forordningens 

anvendelsesområde skal ændres, vil den sammen med evalueringen fremlægge et 

lovgivningsmæssig forslag herom. 


