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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om:  Andragende nr. 0038/2019 af L.B., rumænsk statsborger, om eBays 
forskelsbehandling af købere fra Rumænien

1. Sammendrag

Andrageren fordømmer eBay for at diskriminere købere fra Rumænien. Andrageren havde til 
hensigt at købe visse varer fra Japan, hvis salg ikke er omfattet af restriktioner i EU, og hvis 
transport (CD'er) ikke udgør nogen risiko. Andrageren påpeger, at sælgeren ikke har nogen 
vanskeligheder med at sælge til Rumænien, men at eBay blokerer for hans bud, fordi der er 
restriktioner for leverancer til Rumænien. Andrageren anfører, at sælgeren uden problemer 
sælger den samme vare til mange andre medlemsstater. Andrageren klager over, at eBay 
blokerer for bud fra Rumænien, Bulgarien og Letland.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 5. april 2019). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 216, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 9. juli 2019

 Kommissionens bemærkninger 

For at lette adgangen til tilbud på tværs af grænserne i det indre marked behandler den 
geoblokeringsforordning1, der har været gældende siden den 3. december 2018, problemet 
med geoblokering og uberettiget forskelsbehandling af kunder af grunde, der vedrører deres 

1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/302 af 28. februar 2018 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 (EØS-relevant tekst) EUT L 60 I af 2.3.2018, s. 1.
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nationalitet, bopæl eller hjemsted.

Forordningen finder anvendelse på alle erhvervsdrivende, herunder onlinemarkedspladser, der 
opererer inden for Unionen, dvs. enhver person, der handler som led i sin erhvervsmæssige 
virksomhed. Forordningen finder anvendelse på transaktioner mellem virksomheder og 
forbrugere og transaktioner mellem virksomheder, forudsat at købet i sidstnævnte tilfælde kun 
sker med henblik på slutanvendelse (dvs. ikke med henblik på videresalg, forarbejdning, 
forarbejdning osv.).

Nærmere bestemt forhindrer forordningens artikel 3 alle erhvervsdrivende i at blokere 
adgangen til deres websteder eller dele heraf og omdirigere/omlægge dem til andre versioner 
af webstedet – eller en del af det – uden deres samtykke (artikel 3). Desuden indeholder 
artikel 4 i samme forordning en forpligtelse til at behandle EU-kunder (herunder forbrugere 
og andre slutbrugere) på samme måde, når de befinder sig i samme situation, uanset deres 
nationalitet, bopæl eller hjemsted ("købe ind, som de lokale gør"). 

I sidstnævnte henseende forbyder forordningen – uden at pålægge erhvervsaktører en 
forpligtelse til at levere i hele Unionen – praksisser, hvorved der nægtes adgang til varer eller 
tjenesteydelser på grundlag af en kundes nationalitet, bopæl eller hjemsted, hvis kunden er 
villig til at acceptere de betingelser, der er fastsat af erhvervsaktøren, f.eks. levering i et 
område, der betjenes af den erhvervsdrivende eller afhentning hos den erhvervsdrivende, hvor 
denne mulighed gives. Dette forbud kan potentielt omfatte praksissen med at begrænse 
muligheden for, at kunder i visse medlemsstater kan byde på visse produkter til salg på en 
onlinemarkedsplads, hvis varerne leveres til en medlemsstat, som erhvervsaktøren tilbyder 
levering til, eller som afhentes på et sted, som er aftalt mellem den erhvervsdrivende og 
kunden i en medlemsstat, hvor erhvervsaktøren tilbyder en sådan mulighed.

Håndhævelsen af denne forordning henhører under medlemsstaternes kompetence. Hvis 
andrageren mener, at den pågældende erhvervsdrivende har overtrådt sine forpligtelser i 
henhold til geoblokeringsforordningen, har andrageren ret til at indgive sin klage til det 
relevante håndhævelsesorgan i den medlemsstat, hvor virksomheden er etableret, eller hvor 
tjenesteydelsen leveres. Hvad angår håndhævelse af grænseoverskridende eller udbredte 
overtrædelser, der vedrører forbrugernes kollektive interesse, er den relevante forordning 
omfattet af forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde2.

Desuden skal medlemsstaterne også udpege organer, der yder praktisk bistand til forbrugere i 
tilfælde af en tvist med en erhvervsaktør i forbindelse med anvendelsen af 
geoblokeringsforordningen, herunder oplysninger om gældende regler, om de tilgængelige 
retsmidler i tilfælde af tvister og om at sikre gensidig bistand med andre udpegede organer i 
andre medlemsstater.

2 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2006/2004 af 27. oktober 2004 om samarbejde mellem 
nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivning om forbrugerbeskyttelse (forordningen om 
forbrugerbeskyttelsessamarbejde) (EØS-relevant tekst) (EUT L 364 af 9.12.2004, s. 1).
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Oplysninger om gældende nationale foranstaltninger og de håndhævelsesorganer og -organer, 
der yder bistand til forbrugere, og som er udpeget af de enkelte medlemsstater (der skal 
ajourføres, så snart medlemsstaterne meddeler de vedtagne foranstaltninger), kan findes på 
følgende websted: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/geoblocking (klik på 
den relevante medlemsstat på kortet).

Kommissionen har også ydet omfattende støtte til de erhvervsdrivende og medlemsstaternes 
myndigheder for at sikre, at de nye regler anvendes korrekt. Der findes et omfattende 
dokument med spørgsmål og svar3, som primært har til formål at hjælpe dem med at anvende 
reglerne korrekt. Kommissionen overvåger også situationen for så vidt angår 
medlemsstaternes og de erhvervsdrivendes gennemførelse af reglerne.

Konklusion

Geoblokeringsforordningen, der gælder for alle erhvervsdrivende, herunder 
onlinemarkedspladser, der opererer inden for Unionen, forhindrer uberettiget 
forskelsbehandling af kunder på grundlag af deres nationalitet, bopæl eller hjemsted. 
Forordningen forbyder – på visse betingelser – at anvende forskellige generelle betingelser for 
adgang til varer eller tjenesteydelser af årsager, der vedrører en kundes nationalitet, bopæl 
eller hjemsted. Dette forbud kan potentielt omfatte praksissen med at begrænse muligheden 
for, at kunder i visse medlemsstater kan byde på visse produkter til salg på en 
onlinemarkedsplads, hvis varerne leveres til en medlemsstat, som erhvervsaktøren tilbyder 
levering til, eller som afhentes på et sted, som er aftalt mellem den erhvervsdrivende og 
kunden i en medlemsstat, hvor erhvervsaktøren tilbyder en sådan mulighed.

Andrageren kan overveje at kontakte sit nationale hjælpeorgan med henblik på praktisk 
bistand, der kan afklare anvendelsen af forordning (EU) 2018/302 i vedkommendes sag.

Anvendelse af foranstaltninger i tilfælde af overtrædelser af forordning (EU) 2018/302 i 
særlige tilfælde er en opgave for de nationale myndigheder, der er udpeget til at håndhæve 
forordningen. Afhængigt af sagens specifikke omstændigheder (f.eks. om sælgeren er en 
professionel erhvervsdrivende eller den specifikke rolle, som markedspladsen antager i 
forbindelse med den pågældende transaktion) bør de nationale håndhævelsesorganer kunne 
fastslå, om bestemmelserne i denne forordning er blevet overtrådt, og anvende de relevante 
foranstaltninger.

Kommissionen overvåger nøje de erhvervsdrivendes og medlemsstaternes gennemførelse af 
forordningen.

4. Kommissionens svar (REV), modtaget den 24. juni 2020

For at lette adgangen til tilbud på tværs af grænserne i det indre marked behandler den 

3 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/geo-blocking-regulation-questions-and-answers

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/geoblocking
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/geo-blocking-regulation-questions-and-answers
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geoblokeringsforordning4, der har været gældende siden den 3. december 2018, problemet 
med geoblokering og uberettiget forskelsbehandling af kunder af grunde, der vedrører deres 
nationalitet, bopæl eller hjemsted.  

Forordningen finder anvendelse på erhvervsdrivende, der sælger varer eller tjenesteydelser, 
dvs. enhver person, der handler som led i sin erhvervsmæssige virksomhed. Forordningen 
finder desuden anvendelse på markedspladser, når de fungerer som erhvervsdrivende, f.eks. 
når de leverer formidlingstjenester. Endelig finder forordningen anvendelse på transaktioner 
mellem virksomheder og forbrugere og transaktioner mellem virksomheder, forudsat at købet 
i sidstnævnte tilfælde kun sker med henblik på slutanvendelse (dvs. ikke med henblik på 
videresalg, forarbejdning, forarbejdning osv.). 

Nærmere bestemt forhindrer forordningens artikel 3 alle erhvervsdrivende i at blokere 
adgangen til deres websteder eller dele heraf og omdirigere kunder til andre versioner af 
webstedet – eller en del af det – uden deres samtykke (artikel 3). Desuden indeholder artikel 4 
i samme forordning en forpligtelse til at behandle EU-kunder (herunder forbrugere og andre 
slutbrugere) på samme måde, når de befinder sig i samme situation, uanset deres nationalitet, 
bopæl eller hjemsted (dvs. "købe ind, som de lokale gør"). I sidstnævnte henseende gælder 
det, at selv om forordningen ikke pålægger de erhvervsdrivende en forpligtelse til at levere 
varer i hele Unionen i de situationer, der er fastlagt heri, forbyder den, at en kunde nægtes 
adgang til varer eller tjenesteydelser på grundlag af vedkommendes nationalitet, bopæl eller 
hjemsted, hvis kunden er villig til at acceptere de betingelser, der er fastsat af 
erhvervsaktøren, f.eks. levering i et område, der betjenes af den erhvervsdrivende eller 
afhentning hos den erhvervsdrivende. 

Håndhævelsen af denne forordning påhviler medlemsstaterne. Hvis andrageren mener, at den 
pågældende erhvervsdrivende har overtrådt sine forpligtelser i henhold til 
geoblokeringsforordningen, har kunden ret til at indgive sin klage til det relevante 
håndhævelsesorgan i den medlemsstat, hvor virksomheden er etableret, eller hvor 
tjenesteydelsen leveres. Desuden skal medlemsstaterne også udpege organer, der yder 
praktisk bistand til forbrugere i tilfælde af en tvist med en erhvervsaktør i forbindelse med 
anvendelsen af geoblokeringsforordningen, herunder oplysninger om gældende regler, om de 
tilgængelige retsmidler i tilfælde af tvister og om at sikre gensidig bistand med andre 
udpegede organer i andre medlemsstater. Endelig er håndhævelsen af 
geoblokeringsforordningen også omfattet af forordningen om 
forbrugerbeskyttelsessamarbejde5 med henblik på at øge forbrugernes økonomiske interesse i 
grænseoverskridende sammenhænge. 

Oplysninger om gældende nationale foranstaltninger og de håndhævelsesorganer og organer, 

4 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/302 af 28. februar 2018 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 (EØS-relevant tekst) EUT L 60 I af 2.3.2018, s. 1.
5 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2394 af 12. december 2017 om samarbejde mellem 
nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivning om forbrugerbeskyttelse og om ophævelse af 
forordning (EF) nr. 2006/2004 (EØS-relevant tekst) EUT L 345 af 27.12.2017, s. 1.
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der yder bistand til forbrugere, og som er udpeget af den enkelte medlemsstat (der skal 
ajourføres, så snart medlemsstaterne meddeler de vedtagne foranstaltninger), kan findes på 
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/geoblocking (klik på den relevante 
medlemsstat på kortet).

Kommissionen har også ydet omfattende støtte til de erhvervsdrivende og medlemsstaternes 
myndigheder for at sikre, at de nye regler anvendes korrekt. Der findes et omfattende 
dokument med spørgsmål og svar, som primært har til formål at hjælpe dem med at anvende 
reglerne korrekt. Kommissionen overvåger også situationen for så vidt angår 
medlemsstaternes og de erhvervsdrivendes gennemførelse af reglerne.

Konklusion

EU-lovgivningen om geoblokering forbyder forskelsbehandling af kunder på grundlag af 
deres nationalitet, bopæl eller hjemsted i visse specifikke situationer. Det er op til de 
kompetente nationale håndhævelsesorganer at kontrollere, om disse bestemmelser er blevet 
overtrådt i praksis.

Kommissionen overvåger nøje de erhvervsdrivendes og medlemsstaternes gennemførelse af 
geoblokeringsforordningen.

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/geoblocking
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/geo-blocking-regulation-questions-and-answers

