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AANGENOMEN TEKSTEN 
 

P8_TA(2018)0023 

Geoblocking en andere vormen van discriminatie van klanten op basis van 

nationaliteit, verblijfplaats of plaats van vestiging ***I 

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 6 februari 2018 over het voorstel 

voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de aanpak van 

geoblocking en andere vormen van discriminatie van klanten op basis van nationaliteit, 

verblijfplaats of plaats van vestiging in de interne markt en tot wijziging van 

Verordening (EG) nr. 2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG (COM(2016)0289 – C8-

0192/2016 – 2016/0152(COD)) 

 

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing) 

Het Europees Parlement, 

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 

(COM(2016)0289), 

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 114 van het Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is 

ingediend (C8-0192/2016), 

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 

– gezien het gemotiveerde advies dat in het kader van protocol nr. 2 betreffende de 

toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid is uitgebracht door de 

Oostenrijkse Federale Raad, en waarin wordt gesteld dat het ontwerp van 

wetgevingshandeling niet strookt met het subsidiariteitsbeginsel, 

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 19 oktober 

20161, 

– gezien het overeenkomstig artikel 69 septies, lid 4, van zijn Reglement door de 

bevoegde commissie goedgekeurde voorlopig akkoord en de door de vertegenwoordiger 

van de Raad bij brief van 29 november 2017 gedane toezegging om het standpunt van 

het Europees Parlement overeenkomstig artikel 294, lid 4, van het Verdrag betreffende 

de werking van de Europese Unie goed te keuren, 
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– gezien artikel 59 van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie interne markt en consumentenbescherming en de 

adviezen van de Commissie juridische zaken, de Commissie industrie, onderzoek en 

energie en de Commissie cultuur en onderwijs (A8-0172/2017), 

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast; 

2. neemt kennis van de bij deze resolutie als bijlage gevoegde verklaring van de 

Commissie, die samen met de definitieve wetgevingshandeling zal worden gepubliceerd 

in de L-serie van het Publicatieblad van de Europese Unie; 

3. verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar 

voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen; 

4. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 

en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen. 

  



 

 

P8_TC1-COD(2016)0152 

Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 6 februari 2018 

met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) .../... van het Europees Parlement 

en de Raad inzake de aanpak van ongerechtvaardigde geoblocking en andere vormen 

van discriminatie van klanten op grond van nationaliteit, verblijfplaats of plaats van 

vestiging in de interne markt en tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 2006/2004 en 

(EU) 2017/2394 en Richtlijn 2009/22/EG 

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt 

van het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Verordening (EU) 2018/302.) 

 

  



 

 

BIJLAGE BIJ DE WETGEVINGSRESOLUTIE 

VERKLARING VAN DE COMMISSIE 

De Commissie neemt kennis van de tekst van artikel 9 zoals overeengekomen door het 

Europees Parlement en de Raad. 

Onverminderd haar initiatiefrecht op grond van het Verdrag wenst de Commissie in dit verband 

te bevestigen dat zij, overeenkomstig artikel 9, in haar eerste evaluatie van deze verordening, 

die uiterlijk twee jaar na de inwerkingtreding van de verordening moet plaatsvinden, grondig 

zal beoordelen hoe de verordening is uitgevoerd en heeft bijgedragen tot de goede werking van 

de interne markt. Daarbij zal zij rekening houden met de steeds hogere verwachtingen van de 

consument, met name van degenen die geen toegang hebben tot auteursrechtelijk beschermde 

diensten. 

Als onderdeel van de evaluatie zal zij ook een grondige analyse verrichten van de haalbaarheid 

en de mogelijke kosten en baten die voortvloeien uit wijzigingen in het toepassingsgebied van 

de verordening, in het bijzonder met betrekking tot de mogelijke schrapping van de uitsluiting 

van diensten die langs elektronische weg worden verricht, waarvan het belangrijkste kenmerk 

is het bieden van toegang tot of het gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken of ander 

beschermd materiaal als bedoeld in artikel 4, lid 1, onder b), indien de handelaar over de nodige 

rechten voor de betrokken gebieden beschikt, waarbij naar behoren rekening wordt gehouden 

met het vermoedelijke effect van een uitbreiding van het toepassingsgebied van de verordening 

voor consumenten en ondernemingen en voor de betrokken sectoren in de hele Europese Unie. 

De Commissie zal tevens zorgvuldig nagaan of ook in andere sectoren, inclusief sectoren die 

niet vallen onder Richtlijn 2006/123/EG en eveneens uitgesloten zijn van het toepassingsgebied 

van de verordening als bedoeld in artikel 1, lid 3, zoals diensten op het gebied van vervoer en 

audiovisuele diensten, de resterende ongerechtvaardigde beperkingen op grond van 

nationaliteit, verblijfplaats of plaats van vestiging moeten worden opgeheven. 

Indien de Commissie bij de evaluatie tot de conclusie komt dat het toepassingsgebied van de 

verordening moet worden gewijzigd, zal zij een wetgevingsvoorstel in die zin indienen. 

 

 


