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SPREJETA BESEDILA 
 

P8_TA(2018)0023 

Geografsko blokiranje in druge oblike diskriminacije na podlagi 

državljanstva, prebivališča ali sedeža strank ***I 

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 6. februarja 2018 o predlogu 

uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o preprečevanju geografskega blokiranja in 

drugih oblik diskriminacije na podlagi državljanstva, prebivališča ali sedeža strank na 

notranjem trgu ter o spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 in Direktive 2009/22/ES 

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

 

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu 

(COM(2016)0289), 

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na 

podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0192/2016), 

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije, 

– ob upoštevanju obrazloženega mnenja avstrijskega zveznega sveta v skladu s 

Protokolom št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, v katerem izjavlja, da 

osnutek zakonodajnega akta ni v skladu z načelom subsidiarnosti, 

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 

19. oktobra 20161, 

– ob upoštevanju začasnega dogovora, ki ga je odobril pristojni odbor v skladu s členom 

69f(4) Poslovnika, in zaveze predstavnika Sveta v pismu z dne 29. novembra 2017, da 

bo odobril stališče Evropskega parlamenta v skladu s členom 294(4) Pogodbe o 

delovanju Evropske unije, 

– ob upoštevanju člena 59 Poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov ter mnenj Odbora 

za pravne zadeve, Odbora za industrijo, raziskave in energetiko ter Odbora za kulturo 
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izobraževanje (A8-0172/2017), 

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju; 

2. se seznanja z izjavo Komisije, priloženo k tej resoluciji, ki bo objavljena v seriji L 

Uradnega lista Evropske unije skupaj s končnim zakonodajnim aktom; 

3. poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti z drugim 

besedilom, bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti; 

4. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 

nacionalnim parlamentom. 



 

 

P8_TC1-COD(2016)0152 

 

Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 6. februarja 2018 z 

namenom sprejetja Uredbe (EU) 2018/... Evropskega parlamenta in Sveta o naslovitvi 

neupravičenega geografskega blokiranja in drugih oblik diskriminacije na podlagi 

državljanstva, kraja prebivališča ali kraja sedeža strank na notranjem trgu ter o 

spremembi uredb (ES) št. 2006/2004 in (EU) 2017/2394 ter Direktive 2009/22/ES 

(Ker je bil dosežen sporazum med Parlamentom in Svetom, je stališče Parlamenta enako 

končnemu zakonodajnemu aktu, Uredbi (EU) 2018/302.) 



 

 

PRILOGA K ZAKONODAJNI RESOLUCIJI 

IZJAVA KOMISIJE 

Komisija je seznanjena z besedilom člena 9, o katerem sta se dogovorila Evropski parlament 

in Svet. 

Brez poseganja v svojo pravico do pobude v skladu s Pogodbo želi poudariti, da bo v svoji 

prvi oceni uredbe, ki jo mora opraviti v dveh letih po začetku veljavnosti uredbe, skrbno 

ocenila, kako se izvaja in kako prispeva k dejanskemu delovanju notranjega trga. Pri tem bo 

upoštevala vse večja pričakovanja potrošnikov, zlasti tistih, ki nimajo dostopa do avtorsko 

zaščitenih storitev. 

V okviru ocene bo tudi izčrpno analizirala izvedljivost ter morebitne stroške in koristi zaradi 

sprememb v področju uporabe uredbe, zlasti v zvezi z morebitnim črtanjem izključitve 

elektronsko opravljenih storitev, katerih osrednja značilnost je zagotavljanje dostopa do 

avtorsko zaščitenih del ali uporabe teh del ali drugih vsebin iz člena 4(1)(b), če ima prodajalec 

potrebne pravice za zadevno ozemlje, pri tem pa je treba upoštevati verjetne posledice, ki bi 

jih razširitev področja uporabe uredbe v vsej Evropski uniji imela za potrošnike in podjetja ter 

za zadevne sektorje. Komisija bo tudi skrbno analizirala, ali bi bilo treba morebitne preostale 

omejitve na podlagi državljanstva ali kraja prebivališča ali sedeža odpraviti v drugih sektorjih, 

tudi v tistih, ki niso zajeti v Direktivi 2006/123/ES in ki so izključeni tudi iz področja uporabe 

uredbe v skladu z njenim členom 1(3), na primer v prometnih in avdiovizualnih storitvah. 

Če bi Komisija ugotovila, da je treba področje uporabe uredbe dopolniti, bo oceni priložila 

ustrezen zakonodajni predlog. 


