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ANTAGNA TEXTER 
 

P8_TA(2018)0023 

Geoblockering och andra former av diskriminering på grund av kundernas 

nationalitet, bosättningsort eller etableringsort på den inre marknaden ***I 

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 6 februari 2018 om förslaget till 

Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder mot geoblockering och andra 

former av diskriminering på grund av kundernas nationalitet, bosättningsort eller 

etableringsort på den inre marknaden och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 

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

 

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen) 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 

(COM(2016)0289), 

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för 

parlamentet (C8-0192/2016), 

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, 

– med beaktande av det motiverade yttrandet från det österrikiska förbundsrådet, vilket 

lagts fram i enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och 

proportionalitetsprinciperna och enligt vilka utkastet till lagstiftningsakt inte är förenligt 

med subsidiaritetsprincipen, 

– med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 

19 oktober 20161, 

– med beaktande av den preliminära överenskommelse som godkänts av det ansvariga 

utskottet enligt artikel 69f.4 i arbetsordningen och det skriftliga åtagandet från rådets 

företrädare av den 29 november 2017 att godkänna parlamentets ståndpunkt i enlighet 

med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, 

– med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och 
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konsumentskydd och yttrandena från utskottet för rättsliga frågor, utskottet för 

industrifrågor, forskning och energi och utskottet för kultur och utbildning 

(A8-0172/2017), 

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen. 

2. Europaparlamentet tar del av kommissionens uttalande som bifogas denna resolution 

och som kommer att offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning, L-serien, 

tillsammans med den slutliga lagstiftningsakten. 

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för 

parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt 

förslag. 

4. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 

rådet, kommissionen och de nationella parlamenten. 

  



 

 

P8_TC1-COD(2016)0152 

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 6 februari 2018 

inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/… om 

åtgärder mot omotiverad geoblockering och andra former av diskriminering på grund 

av kunders nationalitet, bosättningsort eller etableringsort på den inre marknaden och 

om ändring av förordningarna (EG) nr 2006/2004 och (EU) 2017/2394 samt direktiv 

2009/22/EG 

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar 

parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) 2018/302.) 

  



 

 

BILAGA TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTIONEN 

KOMMISSIONENS UTTALANDE 

Kommissionen tar del av den text till artikel 9 som Europaparlamentet och rådet kommit 

överens om. 

Kommissionen vill i detta sammanhang, utan att det påverkar dess initiativrätt i enlighet med 

fördraget, bekräfta att den i överensstämmelse med artikel 9 i sin första utvärdering av denna 

förordning, som görs inom två år efter det att denna förordning träder i kraft, kommer att 

ingående bedöma hur förordningen har genomförts och bidragit till att den inre marknaden 

fungerar effektivt. När kommissionen gör detta kommer den att beakta de stigande 

förväntningarna från konsumenternas sida, särskilt från konsumenter som inte har åtkomst till 

upphovsrättsskyddade tjänster. 

Som en del av utvärderingen kommer den också att genomföra en omfattande analys av 

genomförbarheten och möjliga kostnader och fördelar till följd av eventuella ändringar av 

förordningens tillämpningsområde, i synnerhet vad gäller en eventuell strykning av 

undantaget för tjänster som levereras elektroniskt, andra än tjänster vars huvudsakliga 

verksamhet är att tillhandahålla åtkomst till och användning av upphovsrättsskyddade verk 

eller andra skyddade produkter, från bestämmelserna i artikel 4.1 b, då näringsidkaren har de 

erforderliga rättigheterna för de berörda territorierna, med vederbörlig hänsyn till de sannolika 

effekter som en utvidgning av förordningens tillämpningsområde skulle ha på konsumenter 

och företag samt de berörda sektorerna i hela Europeiska unionen. Kommissionen kommer 

också att noggrant analysera huruvida det i andra sektorer, inklusive dem som inte omfattas 

av direktiv 2006/123/EG, vilka också undantas från denna förordnings tillämpningsområde i 

enlighet med artikel 1.3, exempelvis tjänster inom transportsektorn och audiovisuella tjänster, 

fortfarande finns omotiverade restriktioner på grund av nationalitet, bosättningsort eller 

etableringsort som bör undanröjas. 

Om kommissionen i utvärderingen drar slutsatsen att förordningens tillämpningsområde 

behöver ändras, kommer kommissionen samtidigt att lägga fram ett lagstiftningsförslag om 

detta.” 


