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MEDDELELSE TIL INTERESSENTER
DET FORENEDE KONGERIGES UDTRÆDEN OG EU-REGLERNE OM
GEOBLOKERING

Det Forenede Kongerige meddelte den 29. marts 2017 sin beslutning om at udtræde af
Unionen i henhold til artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union. Det betyder, at
medmindre en ratificeret udtrædelsesaftale1 fastsætter en anden dato, vil al primær og
afledt EU-ret ophøre med at finde anvendelse på Det Forenede Kongerige den 30. marts
2019 kl. 00.00 (CET) ("udtrædelsesdatoen")2. Det Forenede Kongerige vil derefter være
et tredjeland3.
Det er ikke alene EU-myndighederne og de nationale myndigheder, der skal træffe
forberedelser til udtrædelsen, men også private parter.
På grund af den betydelige usikkerhed, der hersker, især om indholdet af en eventuel
udtrædelsesaftale, bør interessenter være opmærksomme på de juridiske konsekvenser,
der skal tages hensyn til, når Det Forenede Kongerige overgår til at være et tredjeland.
Medmindre der indføres en overgangsordning i en eventuel udtrædelsesaftale, vil
forordning (EU) 2018/302 om imødegåelse af uberettiget geoblokering og andre former
for forskelsbehandling på grundlag af kundernes nationalitet, bopæl eller hjemsted i det
indre marked4 fra udtrædelsesdatoen ikke længere finde anvendelse på Det Forenede
Kongerige. Dette har navnlig de nedenfor beskrevne konsekvenser:
1.

KUNDER

Fra anvendelsesdatoen (den 3. december 2018) forbyder forordning (EU) 2018/302
forskelsbehandling på grundlag af kundernes nationalitet, bopæl eller hjemsted, herunder
uberettiget geoblokering, i forbindelse med grænseoverskridende transaktioner mellem
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Forhandlingerne med Det Forenede Kongerige om en udtrædelsesaftale er undervejs.
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Endvidere kan Det Europæiske Råd efter aftale med Det Forenede Kongerige med enstemmighed
beslutte, at traktaterne skal ophøre med at finde anvendelse fra en senere dato, jf. artikel 50, stk. 3,
i traktaten om Den Europæiske Union.
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Et tredjeland er et land, som ikke er medlem af Unionen.
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 (EUT L 60 I af 2.3.2018, s. 1).
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en erhvervsdrivende og en kunde vedrørende salg af varer og levering af tjenesteydelser i
Unionen. I forordningen fastsættes der følgende foranstaltninger til beskyttelse af
kunderne5:
 forbud mod diskriminerende blokering eller begrænsning af kundernes adgang til den
erhvervsdrivendes onlinegrænseflade (f.eks. et websted) eller omdirigering af dem til
en anden onlinegrænseflade uden deres forudgående samtykke (artikel 3)
 forbud mod, at den erhvervsdrivende i visse udpegede situationer udøver
forskelsbehandling og anvender forskellige betingelser for kundernes adgang til varer
eller tjenesteydelser (artikel 4: princippet om, at man skal kunne "købe ind, som de
lokale gør")
 forbud mod forskelsbehandling af årsager, der vedrører betalingen (artikel 5).
Fra og med udtrædelsesdatoen vil fysiske personer med bopæl i Det Forenede Kongerige
(medmindre de har statsborgerskab i en medlemsstat) eller virksomheder, der er etableret
i Det Forenede Kongerige, ikke længere kunne nyde godt af bestemmelserne i forordning
(EU) 2018/302:
 For det første vil sådanne personer eller virksomheder, der ønsker at få adgang til
websteder i Unionen, ikke nyde godt af førnævnte forbud vedrørende adgang til
erhvervsdrivendes onlinegrænseflader. Det betyder, at de erhvervsdrivende kan
blokere, begrænse eller omdirigere disse kunder til særlige versioner af deres
websteder, der muligvis er anderledes end det websted, som kunderne oprindeligt
søgte adgang til.
 For det andet vil sådanne personer eller virksomheder ikke være garanteret
muligheden for at kunne "købe ind, som de lokale gør" inden for Unionen og i de
situationer, der er omfattet af artikel 4 i forordningen, herunder garantien for samme
priser og betingelser vedrørende leveringen af varer og tjenesteydelser, som de lokale
tilbydes (dvs. kunderne i den erhvervsdrivendes medlemsstat). Dette vil f.eks. have
betydning for kunderne for så vidt angår offline- og onlinesalg af varer og
tjenesteydelser såsom varer, der leveres eller afhentes på Unionens område, og
billetter til sportsarrangementer eller forlystelsesparker i medlemsstaterne og for så
vidt angår salg af ydelser, der leveres elektronisk, såsom hostingtjenester.
 For det tredje vil sådanne personer eller virksomheder, når de benytter betalingsmidler
fra Det Forenede Kongerige, ikke være beskyttet mod, at de erhvervsdrivende
anvender andre betingelser for betalingstransaktioner end dem, de tilbyder EU-kunder,
eller mod, at købet afvises under henvisning til betalingen, når disse kunder betaler
eller ønsker at betale elektronisk for varer og tjenesteydelser.
2.

ERHVERVSDRIVENDE

Forordning (EU) 2018/302 finder anvendelse på alle erhvervsdrivende, der driver
virksomhed i EU, uanset om den erhvervsdrivende er etableret i en medlemsstat eller i et
tredjeland (betragtning 17).
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Både forbrugere og virksomheder.
2

Erhvervsdrivende, der er etableret i Det Forenede Kongerige, og som udbyder deres varer
eller tjenesteydelser til kunder i Unionen, vil derfor efter udtrædelsesdatoen fortsat være
omfattet af bestemmelserne i forordning (EU) 2018/302 for så vidt angår disse
aktiviteter.
Kommissionens websted https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/geo-blockingdigital-single-market indeholder generelle oplysninger om geoblokering. Denne side
opdateres om nødvendigt med yderligere oplysninger om Det Forenede Kongeriges
udtræden.
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