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VASTUVÕETUD TEKSTID 
 

P8_TA(2018)0023 

Asukohapõhine tõkestus ja muul viisil diskrimineerimine kliendi 

kodakondsuse, elukoha või asukoha alusel ***I 

Euroopa Parlamendi 6. veebruari 2018. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku 

kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb siseturul 

asukohapõhist piiramist ja muul viisil diskrimineerimist kliendi kodakondsuse, elukoha 

või asukoha alusel ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 ja 

direktiivi 2009/22/EÜ (COM(2016)0289 – C8-0192/2016 – 2016/0152(COD)) 

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 

(COM(2016)0289), 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 114, 

mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0192/2016), 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3, 

– võttes arvesse Austria Liidunõukogu poolt protokolli nr 2 (subsidiaarsuse ja 

proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamise kohta) alusel esitatud põhjendatud 

arvamust, mille kohaselt seadusandliku akti eelnõu ei vasta subsidiaarsuse 

põhimõttele, 

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 19. oktoobri 2016. aasta 

arvamust1, 

– võttes arvesse vastutava komisjoni poolt kodukorra artikli 69f lõike 4 alusel 

heakskiidetud esialgset kokkulepet ja nõukogu esindaja poolt 29. novembri 

2017. aasta kirjas võetud kohustust kiita Euroopa Parlamendi seisukoht heaks 

vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõikele 4, 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 59, 

                                                 
1  ELT C 34, 2.2.2017, lk 93. 



 

 

– võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni raportit ning õiguskomisjoni, 

tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni ning kultuuri- ja hariduskomisjoni 

arvamusi (A8-0172/2017), 

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha; 

2. võtab teadmiseks käesolevale resolutsioonile lisatud komisjoni avalduse, mis 

avaldatakse Euroopa Liidu Teataja L-osas koos seadusandliku akti lõpliku tekstiga; 

3. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab 

oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta; 

4. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 

komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele. 



 

 

P8_TC1-COD(2016)0152 

Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 6. veebruaril 

2018. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 

(EL) 2018/…, mis käsitleb siseturul toimuvat põhjendamatut asukohapõhist tõkestust ja 

muul viisil diskrimineerimist kliendi kodakondsuse, elukoha või asukoha alusel ning 

millega muudetakse määrusi (EÜ) nr 2006/2004 ja (EL) 2017/2394 ning 

direktiivi 2009/22/EÜ 

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi 

seisukoht õigusakti (määrus (EL) 2018/302) lõplikule kujule). 



 

 

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI LISA 

KOMISJONI AVALDUS 

Komisjon võtab teadmiseks Euroopa Parlamendis ja nõukogus kokku lepitud artikli 9 teksti. 

Ilma et see piiraks asutamislepingust tulenevat komisjoni algatusõigust, soovib komisjon 

sellega seoses kinnitada, et kooskõlas artikliga 9 hindab ta kõnealuse määruse esimese 

hindamise raames, mis peab toimuma kahe aasta jooksul alates määruse jõustumisest, 

põhjalikult seda, kuidas määrust on rakendatud ning kuidas see on kaasa aidanud siseturu 

tõhusale toimimisele. Hindamisel võtab komisjon arvesse tarbijate suurenevaid ootusi, eeskätt 

nende tarbijate puhul, kel puudub juurdepääs autoriõigusega kaitstud teenustele. 

Hindamise osana viib komisjon läbi ka põhjaliku teostatavusanalüüsi ning määruse 

kohaldamisala muutmisest tulenevate võimalike kulude ja tulude analüüsi, eelkõige seoses 

võimalusega tühistada selliste elektrooniliselt osutatavate teenuste väljajätmine, mille 

peamine sisu on juurdepääsu võimaldamine autoriõigustega kaitstud teostele või muule 

artikli 4 lõike 1 punktis b osutatud autoriõigustega kaitstud materjalile või nende kasutamine, 

kui kauplejal on asjaomaste territooriumide jaoks olemas vajalikud õigused, võttes 

nõuetekohaselt arvesse määruse kohaldamisala laiendamise tõenäolist mõju tarbijatele ja 

ettevõtjatele ning asjaomastele sektoritele terves Euroopa Liidus. Komisjon analüüsib samuti 

hoolikalt seda, kas muudes sektorites – sealhulgas nendes, mis ei ole 

direktiiviga 2006/123/EÜ hõlmatud ning mis ei kuulu ka määruse kohaldamisalasse vastavalt 

selle artikli 1 lõikele 3 (näiteks transpordi valdkonna teenused ja audiovisuaalteenused) – 

tuleks kaotada võimalikud allesjäänud põhjendamatud piirangud kodakondsuse, elukoha või 

asukoha alusel. 

Kui selle hindamise käigus jõuab komisjon järeldusele, et määruse kohaldamisala tuleb 

muuta, esitab komisjon hindamisele lisaks seadusandliku ettepaneku. 

 


