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PIEŅEMTIE TEKSTI 
 

P8_TA(2018)0023 

Klientu valstspiederības, dzīvesvietas vai uzņēmējdarbības veikšanas vietas 

dēļ īstenota ģeogrāfiskā bloķēšana un cita veida diskriminācija ***I 

Eiropas Parlamenta 2018. gada 6. februāra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu 

Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko novērš ģeogrāfisko bloķēšanu un cita 

veida diskrimināciju klientu valstspiederības, dzīvesvietas vai uzņēmējdarbības 

veikšanas vietas dēļ iekšējā tirgū un groza Regulu (EK) Nr. 2006/2004 un 

Direktīvu 2009/22/EK (COM(2016)0289 – C8-0192/2016 – 2016/0152(COD)) 

 

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums) 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 

(COM(2016)0289), 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 114. pantu, 

saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0192/2016), 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu, 

– ņemot vērā pamatoto atzinumu, kuru saskaņā ar 2. protokolu par subsidiaritātes principa 

un proporcionalitātes principa piemērošanu iesniegusi Austrijas Federālā padome un 

kurā norādīts, ka leģislatīvā akta projekts neatbilst subsidiaritātes principam, 

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2016. gada 19. oktobra 

atzinumu1, 

– ņemot vērā provizorisko vienošanos, kuru atbildīgā komiteja apstiprinājusi saskaņā ar 

Reglamenta 69.f panta 4. punktu, un Padomes pārstāvja 2017. gada 29. novembra 

vēstulē pausto apņemšanos apstiprināt Eiropas Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma 

par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu, 

– ņemot vērā Reglamenta 59. pantu, 

– ņemot vērā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas ziņojumu un Juridiskās 

komitejas, Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas un Kultūras un izglītības 

                                                 
1  OV C 34, 2.2.2017., 93. lpp. 



 

 

komitejas atzinumus (A8-0172/2017), 

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju; 

2. ņem vērā Komisijas paziņojumu, kas pievienots šai rezolūcijai un kas kopā ar galīgo 

leģislatīvo aktu tiks publicēts Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša L sērijā 

3. prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā šo priekšlikumu aizstāj 

ar citu tekstu, būtiski groza vai ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt; 

4. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī 

dalībvalstu parlamentiem. 



 

 

P8_TC1-COD(2016)0152 

Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2018. gada 6. februārī, lai 

pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/..., ar ko novērš 

nepamatotu ģeogrāfisko bloķēšanu un citus diskriminācijas veidus iekšējā tirgū klientu 

valstspiederības, dzīvesvietas vai uzņēmējdarbības veikšanas vietas dēļ un groza  

Regulas (EK) Nr. 2006/2004 un (ES) 2017/2394 un Direktīvu 2009/22/EK 

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst 

galīgajam tiesību aktam Regulai (ES) 2018/302.) 

 

 

 



 

 

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PIELIKUMS 

KOMISIJAS PAZIŅOJUMS 

Komisija ņem vērā 9. panta redakciju, par kuru vienojās Eiropas Parlaments un Padome. 

Neskarot Komisijas iniciatīvas tiesības saskaņā ar Līgumu, Komisija vēlas šajā sakarā 

apstiprināt, ka tā, veicot pirmo šīs regulas novērtēšanu divus gadus pēc tās stāšanās spēkā, kā 

paredzēts 9. pantā, detalizēti izvērtēs, kādā veidā regula ir īstenota un ir veicinājusi efektīvu 

iekšējā tirgus darbību. To darot, Komisija ņems vērā patērētāju aizvien pieaugošās gaidas, jo 

īpaši paturot prātā tos patērētājus, kuriem nav iespēju piekļūt ar autortiesībām aizsargātiem 

pakalpojumiem. 

Novērtēšanas gaitā Komisija veiks arī padziļinātu analīzi par šīs regulas darbības jomas izmaiņu 

lietderību un no tām izrietošajiem potenciālajiem ieguvumiem un izmaksām, jo īpaši saistībā ar 

iespēju 4. panta 1. punkta b) apakšpunktā svītrot izņēmumu attiecībā uz elektroniski sniegtiem 

pakalpojumiem, kuru galvenais uzdevums ir nodrošināt piekļuvi ar autortiesībām aizsargātiem 

darbiem vai citiem aizsargātiem tiesību objektiem vai to izmantošanu, ja tirgotājam ir 

nepieciešamās tiesības attiecībā uz konkrēto teritoriju, pienācīgi ņemot vērā iespējamo ietekmi, 

kāda regulas darbības jomas paplašināšanai būtu uz patērētājiem un uzņēmumiem, kā arī 

attiecīgajām nozarēm visā Eiropas Savienībā. Komisija arī rūpīgi analizēs, vai citās nozarēs, 

tostarp tajās, uz kurām neattiecas Direktīva 2006/123/EK un kurām nepiemēro arī šīs regulas 

darbības jomu saskaņā ar tās 1. panta 3. punktu, piemēram, pakalpojumi pārvadājumu jomā un 

audiovizuālie pakalpojumi, būtu jāsvītro atlikušie nepamatotie ierobežojumi, kuru pamatā ir 

valstspiederība, dzīvesvieta vai darījumdarbības vieta. 

Ja Komisija novērtējumā secina, ka regulas darbības joma ir jāgroza, Komisija to attiecīgi 

iesniegs kopā ar tiesību akta priekšlikumu. 

 


