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P8_TA(2018)0023 

Geografické blokovanie a iné formy diskriminácie z dôvodu štátnej 

príslušnosti zákazníkov, miesta bydliska alebo sídla ***I 

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 6. februára 2018 o návrhu nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady o riešení geografického blokovania a iných foriem 

diskriminácie z dôvodu štátnej príslušnosti zákazníkov, miesta bydliska alebo sídla na 

vnútornom trhu, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES 

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

 

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie) 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2016)0289), 

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 

v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0192/2016), 

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 

– so zreteľom na odôvodnené stanovisko predložené na základe Protokolu č. 2 

o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality rakúskou Spolkovou radou, ktoré 

tvrdí, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity, 

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru 

z 19. októbra 20161, 

– so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 69f 

ods. 4 rokovacieho poriadku, a na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 29. 

novembra 2017, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 

Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 

– so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku, 

– so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a stanoviská 

Výboru pre právne veci, Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a Výboru pre 

kultúru a vzdelávanie (A8-0172/2017), 

                                                 
1  Ú. v. EÚ C 34, 2.2.2017, s. 93. 



 

 

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní; 

2. berie na vedomie vyhlásenie Komisie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu a  

ktoré bude uverejnené v sérii L Úradného vestníka Európskej únie spoločne 

s konečným legislatívnym aktom; 

3. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahradí, podstatne zmení alebo má 

v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh; 

4. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 

parlamentom. 



 

 

P8_TC1-COD(2016)0152 

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 6. februára 2018 na účely 

prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) .../... o riešení neodôvodneného 

geografického blokovania a iných foriem diskriminácie z dôvodu štátnej príslušnosti, 

miesta bydliska alebo sídla zákazníkov na vnútornom trhu, ktorým sa menia nariadenia 

(ES) č. 2006/2004 a (EÚ) 2017/2394 a smernica 2009/22/ES 

 

 

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia 

Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) 

2018/302.) 

 

  



 

 

PRÍLOHA K LEGISLATÍVNEMU UZNESENIU 

VYHLÁSENIE KOMISIE 

Komisia berie na vedomie znenie článku 9, na ktorom sa dohodli Európsky parlament a Rada. 

Komisia bez toho, aby bolo dotknuté jej právo na iniciatívu v zmysle zmluvy, v tejto súvislosti 

vyhlasuje, že v súlade s článkom 9 vo svojom prvom hodnotení tohto nariadenia, ktoré 

vypracuje do dvoch rokov od nadobudnutia účinnosti nariadenia, podrobne vyhodnotí spôsob, 

ktorým sa nariadenie vykonáva a prispieva k účinnému fungovaniu vnútorného trhu. Zohľadní 

pritom rastúce očakávania spotrebiteľov, najmä tých, ktorí nemajú prístup k službám 

chráneným autorským právom. 

V rámci tohto hodnotenia Komisia vypracuje aj podrobnú analýzu uskutočniteľnosti a možných 

nákladov a prínosov vyplývajúcich z akejkoľvek zmeny v rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, 

najmä pokiaľ ide o možné vyňatie elektronicky dodávaných služieb, ktorých hlavnou 

charakteristickou črtou je poskytovanie prístupu k dielam chráneným autorským právom alebo 

k iným predmetom ochrany či ich využívanie, z rozsahu pôsobnosti článku 4 ods. 1 písm. b), 

ak má obchodník pre príslušné územie požadované práva, pričom náležite zohľadňuje dôsledky 

akéhokoľvek rozšírenia rozsahu pôsobnosti nariadenia na spotrebiteľov a podniky a na dotknuté 

sektory, a to v celej Európskej únii. Komisia takisto dôkladne zanalyzuje, či by sa v iných 

sektoroch, vrátane tých, na ktoré sa nevzťahuje smernica 2006/123/ES a ktoré sú takisto vyňaté 

z rozsahu pôsobnosti uvedeného nariadenia podľa jeho článku 1 ods. 3, ako sú služby v oblasti 

dopravy a audiovizuálne služby, mali odstrániť akékoľvek zostávajúce neopodstatnené 

obmedzenia založené na štátnej príslušnosti, mieste bydliska alebo sídla. 

Ak Komisia vo svojom hodnotení dospeje k záveru, že rozsah pôsobnosti nariadenia by sa 

mal zmeniť, priloží k nemu zodpovedajúci legislatívny návrh. 

 

 


