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ÄNDRINGSFÖRSLAG 001-038 
från utskottet för rättsliga frågor

Betänkande
Pavel Svoboda A8-0378/2017
Bestämmelser för utövandet av upphovsrätt och närstående rättigheter tillämpliga på vissa 
onlinesändningar och vidaresändningar av tv- och radioprogram

Förslag till förordning (COM(2016)0594 – C8-0384/2016 – 2016/0284(COD))

_____________________________________________________________

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) För att bidra till att den inre 
marknaden fungerar är det nödvändigt att 
se till att användare runtom i unionen får 
större tillgång till tv- och radioprogram 
med ursprung i andra medlemsstater, 
genom att underlätta licensiering av 
upphovsrätt och närstående rättigheter för 
verk och andra skyddade alster som ingår i 
sändningar av sådana program. Tv- och 
radioprogram är viktiga medel för att 
främja kulturell och språklig mångfald, 
social sammanhållning samt tillgång till 
information.

(1) För att bidra till den inre 
marknadens funktion, och särskilt att öka 
tillgången till information, är det 
nödvändigt att se till att användare runt om 
i unionen får större tillgång till nyhets- och 
aktualitetsprogram med ursprung i andra 
medlemsstater genom att underlätta 
licensiering av upphovsrätt och närstående 
rättigheter för sådana verk och annat 
skyddat material som ingår i sändningar av 
sådana program. Nyhets- och 
aktualitetsprogram är nämligen viktiga 
medel för att främja tillgång till 
information.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 2a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2а) Leverantörer av audiovisuella 
medietjänster bör sträva efter att se till att 
deras tekniska tjänster gradvis görs 
tillgängliga för personer med syn- eller 
hörselnedsättning.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Ett antal hinder står i vägen för 
tillhandahållandet av onlinetjänster som 
är anknutna till sändningar och av 
vidaresändningstjänster, och därigenom 
den fria rörligheten för tv- och 
radioprogram inom unionen. Varje dag 
sänder programföretag många timmar 
nyhets-, kultur-, politik-, dokumentär- och 
underhållningsprogram. I dessa program 
ingår olika innehåll, som till exempel 
audiovisuella, musikaliska, litterära eller 
grafiska verk, som skyddas av upphovsrätt 
och/eller närstående rättigheter enligt 
unionslagstiftningen. Detta gör att det blir 
komplicerat att klarera rättigheter från 
många olika rättsinnehavare och för olika 
kategorier av verk och andra skyddade 
alster. Ofta måste rättigheterna klareras på 
mycket kort tid, speciellt när man gör 
nyhets- och aktualitetsprogram. För att 
kunna tillhandahålla onlinetjänster över 
gränserna måste programföretag ha de 
behövliga rättigheterna till verk och andra 
skyddade alster för alla de berörda 
territorierna och detta gör det ännu mer 
komplicerat att klarera rättigheter.

(3) Varje dag sänder programföretag 
många timmar nyhets- och 
aktualitetsprogram. I dessa program ingår 
en mångfald av varierat innehåll som 
skyddas av upphovsrätt och/eller 
närstående rättigheter enligt 
unionslagstiftningen. Detta gör att det blir 
komplicerat att klarera rättigheter från 
många olika rättsinnehavare och för olika 
kategorier av verk och annat skyddat 
material. För nyhets- och 
aktualitetsprogram måste dessa rättigheter 
klareras på mycket kort tid. För att kunna 
tillhandahålla anknutna onlinetjänster över 
gränserna måste programföretagen ha de 
erforderliga rättigheterna till verk och 
annat skyddat material för alla de berörda 
territorierna.
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Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Operatörer av 
vidaresändningstjänster, som vanligtvis 
erbjuder många program som använder 
otaliga verk och andra skyddade alster 
som ingår i de vidaresända tv- och 
radioprogrammen, har väldigt kort tid på 
sig att skaffa de licenser som behövs och 
klareringen av rättigheter blir därför en 
avsevärd börda. Det finns också en risk att 
rättsinnehavares verk och andra skyddade 
alster utnyttjas utan tillstånd eller 
ersättning.

(4) Operatörer av vidaresändningar av 
tv- eller radioprogram, inklusive verk eller 
annat skyddat material, utför en 
överföring till allmänheten, oavsett om 
vidaresändningen av ett tv- eller 
radioprogram görs med samma tekniska 
medel som användes för den ursprungliga 
sändningen eller andra än dessa, och 
oavsett om en sådan vidaresändning äger 
rum inom det faktiska eller avsedda 
mottagningsområdet för den ursprungliga 
sändningen eller inte. Eftersom 
vidaresändningstjänster vanligtvis 
erbjuder många program som använder en 
mängd verk och annat skyddat material i 
de vidaresända tv- och radioprogrammen, 
har vidaresändningsoperatörer mycket 
kort tid på sig att skaffa de licenser som 
behövs, och klareringen av rättigheter blir 
därför också en avsevärd börda. Det finns 
också en risk att producenters, 
upphovsmäns, kreatörers och andra 
rättsinnehavares verk och annat skyddat 
material utnyttjas utan tillstånd eller 
lämplig och skälig ersättning.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) I den mån vidaresändningstjänster 
som vanligtvis erbjuder många program 
använder en mängd verk och annat 
skyddat material i de vidaresända tv- och 
radioprogrammen bör de i enlighet med 
principen om avtalsfrihet ha möjlighet att 
införskaffa de nödvändiga licenserna och 
därmed garantera rättsinnehavarna skälig 
ersättning, så att de kan fortsätta att 
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erbjuda en stor mångfald av innehåll. En 
sådan möjlighet skulle också ligga i 
konsumentens intresse.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Rättigheterna för verk och andra 
skyddade alster har harmoniserats, bland 
annat genom Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2001/29/EG15 och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2006/115/EG16.

(5) Rättigheterna för verk och annat 
skyddat material harmoniseras bland 
annat genom Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2001/29/EG15 och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2006/115/EG16, vilka i synnerhet syftar till 
att säkerställa en hög skyddsnivå för 
rättsinnehavare.

_________________ _________________
15 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2001/29/EG av den 22 maj 2001 om 
harmonisering av vissa aspekter av 
upphovsrätt och närstående rättigheter i 
informationssamhället (EGT L 167, 
22.6.2001, s. 10).

15 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2001/29/EG av den 22 maj 2001 om 
harmonisering av vissa aspekter av 
upphovsrätt och närstående rättigheter i 
informationssamhället (EGT L 167, 
22.6.2001, s. 10).

16 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2006/115/EG av den 12 december 2006 om 
uthyrnings- och utlåningsrättigheter 
avseende upphovsrättsligt skyddade verk 
och om upphovsrätten närstående 
rättigheter (EUT L 376, 27.12.2006, s. 28).

16 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2006/115/EG av den 12 december 2006 om 
uthyrnings- och utlåningsrättigheter 
avseende upphovsrättsligt skyddade verk 
och om upphovsrätten närstående 
rättigheter (EUT L 376, 27.12.2006, s. 28).

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Därför bör man underlätta det 
gränsöverskridande tillhandahållandet av 
onlinetjänster som är anknutna till 
sändningar och vidaresändningar av tv- och 
radioprogram med ursprung i andra 
medlemsstater genom att anpassa den 

(7) Därför bör man underlätta det 
gränsöverskridande tillhandahållandet av 
onlinetjänster som är anknutna till 
sändningar av nyhets- och 
aktualitetsprogram och vidaresändningar 
av tv- och radioprogram med ursprung i 
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rättsliga ramen för utövande av upphovsrätt 
och närstående rättigheter av relevans för 
sådan verksamhet.

andra medlemsstater genom att anpassa 
den rättsliga ramen för utövande av 
upphovsrätt och närstående rättigheter av 
relevans för sådan verksamhet. Eftersom 
anpassningen av de rättsliga ramarna kan 
leda till begränsningar i utövandet av 
exklusiva rättigheter bör den gälla endast 
i vissa särskilda fall som inte strider mot 
det normala utnyttjandet av verket eller 
det andra skyddade materialet och inte 
oskäligt inkräktar på rättsinnehavarnas 
legitima intressen. Med tanke på 
territorialitetsprincipens betydelse för 
finansiering och produktion av kreativt 
innehåll, i synnerhet audiovisuella verk, 
bör därför alla lagstiftningsingrepp med 
nödvändighet vara ytterst begränsade och 
överensstämma med unionens principer 
om nödvändighet och proportionalitet.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) De anknutna onlinetjänster som 
omfattas av den här förordningen är 
sådana tjänster som tillhandahålls av 
programföretagen själva och som har en 
tydlig och underordnad anknytning till 
sändningen. De omfattar tjänster som ger 
tillgång till tv- och radioprogram på ett 
linjärt sätt samtidigt som sändningen samt 
tjänster som inom en fastställd period efter 
sändningen ger tillgång till tv- och 
radioprogram som programföretaget har 
sänt tidigare (så kallade catch up-tjänster). 
Dessutom omfattar anknutna 
onlinetjänster sådana tjänster som ger 
tillgång till material som berikar eller på 
annat sätt utökar tv- och radioprogram 
som sänds av programföretaget, till 
exempel som förhandsvisning, utökning, 
komplettering eller recension av det 
berörda programmets innehåll. 
Tillhandahållande av tillgång till 

(8) De anknutna onlinetjänster som 
omfattas av denna förordning är sådana 
tjänster som erbjuds av programföretagen 
själva och som har en tydlig och 
underordnad anknytning till sändningen. 
De omfattar tjänster som ger tillgång till 
nyhets- och aktualitetsprogram på ett 
strikt linjärt sätt samtidigt som sändningen 
sker samt tjänster som inom en fastställd 
period efter sändningen ger tillgång till 
nyhets- och aktualitetsprogram som 
programföretaget har sänt tidigare (så 
kallade repristjänster). Tillhandahållande 
av tillgång till individuella verk eller annat 
skyddat material som ingår i ett tv- eller 
radioprogram bör inte ses som en anknuten 
onlinetjänst. Definitionen av en anknuten 
onlinetjänst omfattar inte heller 
tillhandahållande av tillgång till verk eller 
annat skyddat material utan anknytning 
till en sändning, såsom tjänster som ger 
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individuella verk eller andra skyddade 
alster som ingår i ett tv- eller radioprogram 
ska inte ses som en anknuten onlinetjänst. 
Definitionen av en anknuten onlinetjänst 
omfattar inte heller tillhandahållande av 
tillgång till verk eller andra skyddade 
alster utan anknytning till en sändning, 
såsom tjänster som ger tillgång till enskilda 
musikaliska eller audiovisuella verk, 
musikalbum eller videor.

tillgång till enskilda musikaliska eller 
audiovisuella verk, musikalbum eller 
videor.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) I syfte att göra det enklare att klarera 
rättigheter för tillhandahållande av 
anknutna onlinetjänster över gränserna är 
det nödvändigt att föreskriva att en 
ursprungslandsprincip ska inrättas i fråga 
om utövande av upphovsrätt och 
närstående rättigheter av relevans för 
handlingar som inträffar vid 
tillhandahållande av, tillgång till eller 
användning av en anknuten onlinetjänst. 
Denna ursprungslandsprincip bör endast 
tillämpas på förhållandet mellan 
rättsinnehavare (eller enheter som 
företräder rättsinnehavare, som kollektiva 
förvaltningsorganisationer) och 
programföretag, och endast för syftena 
tillhandahållande av, tillgång till eller 
användning av en anknuten onlinetjänst. 
Ursprungslandsprincipen bör inte tillämpas 
på eventuell påföljande överföring till 
allmänheten eller mångfaldigande av 
innehåll som är skyddat av upphovsrätt 
eller närstående rättigheter och ingår i den 
anknutna onlinetjänsten.

(9) I syfte att göra det enklare att klarera 
rättigheter för att göra det möjligt för 
programföretaget att över gränserna 
tillhandahålla anknutna onlinetjänster som 
enbart rör nyhets- och aktualitetsprogram 
är det nödvändigt att föreskriva att 
ursprungslandsprincipen ska gälla i fråga 
om utövande av upphovsrätt och 
närstående rättigheter av relevans för 
handlingar som inträffar vid 
tillhandahållande av, tillgång till eller 
användning av dessa anknutna 
onlinetjänster. Denna 
ursprungslandsprincip bör tillämpas 
uteslutande på förhållandet mellan 
rättsinnehavare (eller enheter som 
företräder rättsinnehavare, såsom 
organisationer för kollektiv förvaltning) 
och programföretag, och endast för 
tillhandahållande av, tillgång till eller 
användning av dessa till nyhets- och 
aktualitetsprogram anknutna 
onlinetjänster. Ursprungslandsprincipen 
bör inte tillämpas på eventuell påföljande 
överföring till allmänheten eller 
mångfaldigande av innehåll som är skyddat 
av upphovsrätt eller närstående rättigheter 
och ingår i den anknutna onlinetjänsten.
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Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Ursprungslandsprincipen bör inte 
tillämpas på anknutna onlinetjänster som 
främst eller enbart riktar sig till en annan 
medlemsstat än den där programföretaget 
har sin huvudsakliga etableringsort. En 
sådan tjänst, som främst eller enbart 
riktar sig till en viss medlemsstat, är en 
tjänst vars program klart och tydligt riktar 
sig till befolkningen i en annan 
medlemsstat än den där programföretaget 
har sin huvudsakliga etableringsort, vars 
publik klart och tydligt inskränker sig till 
befolkningen i denna medlemsstat och för 
vilken det är osannolikt att det finns 
några tittare eller lyssnare utanför den 
medlemsstat som programmen riktar sig 
till. Bland de faktorer som gör det möjligt 
att fastställa målgruppen märks särskilt 
språket, däribland det språk som används 
i undertexter, reklam eller dubbning, den 
publik som marknadsföringen av 
sändningstjänsten riktar sig till och/eller 
programinnehållets lokala karaktär.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Eftersom tillhandahållandet av, 
tillgången till eller användningen av en 
anknuten onlinetjänst anses inträffa enbart i 
den medlemsstat där programföretaget har 
sin huvudsakliga etableringsort, även om 
den anknutna onlinetjänsten i själva verket 
kan tillhandahållas över gränserna till 
andra medlemsstater, är det nödvändigt att 
säkerställa att parterna vid fastställandet av 
den summa som ska betalas för de berörda 
rättigheterna beaktar den anknutna 

(10) Eftersom tillhandahållandet av, 
tillgången till eller användningen av en till 
nyhets- och aktualitetsprogram anknuten 
onlinetjänst anses inträffa enbart i den 
medlemsstat där programföretaget har sin 
huvudsakliga etableringsort, även om den 
anknutna onlinetjänsten i själva verket kan 
tillhandahållas över gränserna till andra 
medlemsstater, är det nödvändigt att 
säkerställa att parterna vid fastställandet av 
det belopp som ska betalas för de berörda 
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onlinetjänstens alla aspekter, såsom 
tjänstens egenskaper, publik – både 
publiken i den medlemsstat där 
programföretaget har sin huvudsakliga 
etableringsort och i andra medlemsstater 
där den anknutna onlinetjänsten är 
tillgänglig och används – och 
språkversionen.

rättigheterna använder objektiva kriterier 
och beaktar den anknutna onlinetjänstens 
alla aspekter, såsom tjänstens egenskaper, 
däribland hur länge den är tillgänglig 
online, publik – både publiken i den 
medlemsstat där programföretaget har sin 
huvudsakliga etableringsort och i andra 
medlemsstater där den anknutna 
onlinetjänsten tillgås och används – samt 
alla tillgängliga språkversioner.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Genom principen om avtalsfrihet 
kommer det att vara möjligt att fortsätta 
begränsa utnyttjandet av de rättigheter som 
berörs av den ursprungslandsprincip som 
fastställs i denna förordning, speciellt i den 
mån vissa tekniska sändningsmetoder 
eller vissa språkversioner berörs, förutsatt 
att begränsandet av utnyttjandet av de 
rättigheterna är förenligt med 
unionslagstiftningen.

(11) Det är nödvändigt att påminna om 
att det är nödvändigt – genom principen 
om avtalsfrihet och för att stödja befintliga 
licensieringsmodeller, såsom exklusiv 
territoriell licensiering, som möjliggör den 
finansieringsmekanism som är avgörande 
för audiovisuell produktion, optimal 
distribution och främjande av kulturell 
mångfald – att fortsätta att begränsa 
utnyttjandet av de rättigheter som påverkas 
av den ursprungslandsprincip som fastställs 
i denna förordning, förutsatt att alla 
sådana begränsningar av utnyttjandet av 
de rättigheterna är förenliga med nationell 
lagstiftning och unionslagstiftningen.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Syftet med denna förordning är inte 
att uppmuntra till forum shopping. 
Ursprungslandsprincipen bör inte 
tillämpas på onlinetjänster som 
huvudsakligen eller enbart riktar sig till 
en annan publik än publiken i den 



PE635.476/ 9

SV

medlemsstat där programföretaget har sin 
huvudsakliga etableringsort; detta i syfte 
att begränsa den praxis där ett 
programföretag försöker etablera sig i 
andra medlemsstater för att undvika 
ofördelaktiga finansiella skyldigheter eller 
dra nytta av mer gynnsamma 
licensieringssystem än de som finns i den 
medlemsstat där programföretaget har sin 
huvudsakliga etableringsort. Vid 
bedömningen av huruvida onlinetjänsten 
riktar sig till en publik utanför 
programföretagets medlemsstat bör såväl 
tjänstens egenskaper som de 
språkversioner som används beaktas.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Skäl 11b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11b) På grundval av principen om 
avtalsfrihet och för att inte oskäligt 
inkräkta på befintliga 
licensieringsmodeller, såsom exklusiv 
territoriell licensiering, begränsas 
gränsöverskridande vidaresändning från 
eller till en annan medlemsstat till 
vidaresändning av kabelliknande eller ip-
tv-liknande tjänster inom förvaltade 
miljöer.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Skäl 11c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11c) I linje med principen om avtalsfrihet 
förhindrar denna förordning inte 
befintliga licensieringsmodeller, såsom 
territoriell licensiering, och påverkar inte 
befintliga bestämmelser i nationell 
avtalsrätt på det upphovsrättsliga området 
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när det gäller lämplig ersättning eller 
befintliga lösningar för kollektiv 
förvaltning i fråga om vidaresändning 
inom en medlemsstat.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Operatörer av 
vidaresändningstjänster som 
tillhandahålls via satellitnät eller digitala 
markbundna, slutna IP-baserade, mobila 
och liknande nätverk, tillhandahåller 
tjänster motsvarande dem som 
tillhandahålls av operatörer av 
vidaresändningstjänster via kabel, då de i 
ett oförändrat och oavkortat skick samtidigt 
vidaresänder en ursprunglig tv- eller 
radiosändning från en annan medlemsstat 
till allmänheten, då denna ursprungliga 
sändning sker trådbundet eller trådlöst, 
även via satellit men inte online, och är 
avsedd för mottagning av allmänheten. De 
bör därför omfattas av denna förordning 
och gynnas av den mekanism som inför 
obligatorisk kollektiv förvaltning. 
Vidaresändningstjänster som erbjuds på det 
öppna internet bör inte omfattas av denna 
förordning eftersom de tjänsterna har andra 
egenskaper. De är inte kopplade till någon 
viss infrastruktur och har begränsade 
möjligheter att säkerställa en kontrollerad 
miljö i jämförelse med till exempel 
kabelnätverk eller slutna IP-baserade 
nätverk.

(12) Operatörer av vidaresändningar som 
erbjuds via satellitbaserade, digitala 
markbundna eller kabelliknande eller ip-
tv-liknande tjänster inom förvaltade 
miljöer tillhandahåller tjänster 
motsvarande dem som tillhandahålls av 
vidaresändningsoperatörer via kabel, när 
de i ett oförändrat och oavkortat skick 
samtidigt vidaresänder en ursprunglig 
sändning av tv- eller radioprogram från en 
annan medlemsstat till allmänheten, när 
denna ursprungliga sändning sker 
trådbundet eller trådlöst, även via satellit, 
men inte online, och är avsedd för 
mottagning av allmänheten. De bör därför 
omfattas av denna förordning och gynnas 
av den mekanism som inför obligatorisk 
kollektiv rättighetsförvaltning. Andra 
vidaresändningstjänster som erbjuds på det 
öppna internet än kabelliknande eller ip-
tv-liknande tjänster inom förvaltade 
miljöer bör inte omfattas av denna 
förordning, eftersom de tjänsterna har 
andra egenskaper. De är inte kopplade till 
någon viss infrastruktur och medför 
begränsade möjligheter att kontrollera 
miljön i jämförelse med till exempel 
kabelnätverk eller slutna ip-baserade 
nätverk.
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Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13)  För att ge rättslig säkerhet till 
operatörer av vidaresändningstjänster som 
tillhandahålls via satellitnät eller digitala 
markbundna, slutna IP-baserade, mobila 
eller liknande nätverk, och för att 
överbrygga nationella 
lagstiftningsskillnader i fråga om sådana 
vidaresändningstjänster bör man tillämpa 
bestämmelser liknande dem som gäller 
vidaresändning via kabel enligt direktiv 
93/83/EEG. Enligt de bestämmelser som 
fastställs i det direktivet ska rätten att 
meddela eller vägra tillstånd för en 
vidaresändningsoperatör utövas genom en 
kollektiv förvaltningsorganisation. Detta 
påverkar inte direktiv 2014/26/EU och i 
synnerhet dess bestämmelser om 
rättsinnehavares rättigheter i fråga om valet 
av kollektiv förvaltningsorganisation.

(13)  För att ge operatörer av 
vidaresändningar som erbjuds via 
satellitbaserade, digitala markbundna, 
kabelliknande eller ip-tv-liknande tjänster 
inom förvaltade miljöer rättslig säkerhet, 
och för att överbrygga nationella 
lagstiftningsskillnader i fråga om sådana 
vidaresändningstjänster, bör bestämmelser 
liknande dem som gäller för 
vidaresändning via kabel enligt 
definitionen i direktiv 93/83/EEG gälla. 
Enligt de bestämmelser som fastställs i det 
direktivet ska rätten att bevilja eller vägra 
tillstånd för en vidaresändningsoperatör 
utövas genom en organisation för 
kollektiv förvaltning. Detta påverkar inte 
direktiv 2014/26/EU, i synnerhet inte dess 
bestämmelser om rättsinnehavares 
rättigheter i fråga om valet av organisation 
för kollektiv förvaltning. Rätten att vägra 
tillstånd som sådan förblir intakt, och 
endast utövandet av denna rätt regleras i 
viss utsträckning. Detta innebär också att 
det alltid är möjligt att besluta om rätten 
till vidaresändning ska beviljas eller inte. 

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) Organisationer för kollektiv 
förvaltning bör kunna tillämpa 
bestämmelserna om utövande av rätten till 
vidaresändning enligt denna förordning 
genom att utvidga ett kollektivavtal med 
en vidaresändningsoperatör så att det 
omfattar även rättigheterna för 
rättsinnehavare som inte företräds av 
organisationen, om ett sådant system 
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finns i den nationella lagstiftningen. 

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) Programföretag som överför sina 
programbärande signaler via 
direktinjicering till distributörer som i 
enlighet med Bernkonventionen utgör 
tredje parter i förhållande till 
programföretaget, för mottagning av 
allmänheten, bör tillsammans med sina 
distributörer vara solidariskt ansvariga 
för sådana enskilda och odelbara 
överföringar till allmänheten och 
tillgängliggöranden för allmänheten 
enligt definitionen i artikel 3 i direktiv 
2001/29/EG som de utför tillsammans. 
Sådana programföretag och distributörer 
bör därför inhämta tillstånd från de 
berörda rättsinnehavarna för sitt 
respektive deltagande i sådana 
handlingar.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Skäl 14b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14b) Det undantag som föreskrivs i 
denna förordning för de 
vidaresändningsrättigheter som utövas av 
programföretag med avseende på deras 
egen vidaresändning bör inte begränsa 
rättsinnehavares möjligheter att välja att 
överföra sina rättigheter till en 
organisation för kollektiv förvaltning och 
därmed få en direkt andel av ersättningen 
från operatören av en vidaresändning.
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Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Det är nödvändigt att tillämpa 
ursprungslandsprincipen även på befintliga 
avtal, för att förhindra att tillämpningen av 
ursprungslandsprincipen kringgås genom 
förlängning av varaktigheten för befintliga 
avtal om utövandet av upphovsrätt och 
närstående rättigheter av relevans för 
tillhandahållande av, tillgång till eller 
användning av en anknuten onlinetjänst, 
men med en övergångsperiod.

(15) Det är nödvändigt att tillämpa 
ursprungslandsprincipen även på befintliga 
avtal, för att förhindra att tillämpningen av 
denna princip, som är tillämplig på 
nyhets- och aktualitetsprogram, kringgås 
genom förlängning av varaktigheten för 
befintliga avtal om utövandet av 
upphovsrätt och närstående rättigheter av 
relevans för tillhandahållande av, tillgång 
till eller användning av en anknuten 
onlinetjänst, men med en övergångsperiod.

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) Programföretag som överför sina 
programbärande signaler via 
direktinjicering till distributörer för 
mottagande av allmänheten bör 
tillsammans med sina distributörer vara 
solidariskt ansvariga för sådana enskilda 
och odelbara överföringar till 
allmänheten och tillgängliggöranden för 
allmänheten enligt definitionen i artikel 3 
i direktiv 2001/29/EG som de utför 
tillsammans. Sådana programföretag och 
distributörer bör därför inhämta ett 
separat tillstånd från de berörda 
rättsinnehavarna för sitt respektive 
deltagande i sådana handlingar.
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Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Denna förordning är förenlig med de 
grundläggande rättigheterna och de 
principer som erkänns i Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna. Det kan finnas en konflikt 
med rättsinnehavarnas utövande av 
rättigheter i den mån obligatorisk kollektiv 
förvaltning krävs för utövandet av rätten 
till överföring till allmänheten i fråga om 
vidaresändningstjänster, men det är 
nödvändigt att föreskriva ett sådant villkor 
på ett riktat sätt för vissa tjänster och för 
att möjliggöra större gränsöverskridande 
spridning av tv- och radioprogram genom 
att underlätta klarering av dessa 
rättigheter.

(16) Denna förordning är förenlig med de 
grundläggande rättigheterna och de 
principer som erkänns i Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna. Det finns en konflikt med 
rättsinnehavarnas utövande av rättigheter i 
den mån obligatorisk kollektiv förvaltning 
sker för utövandet av rätten till överföring 
till allmänheten i fråga om 
vidaresändningstjänster, men det är 
nödvändigt att föreskriva ett sådant villkor 
på ett riktat sätt och att begränsa det till 
tjänster som liknar vidaresändningar via 
kabel och satellit och som utförs i en 
förvaltad miljö.

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) En översyn av förordningen bör 
utföras efter att den har varit i kraft under 
en viss tid, för att bedöma bland annat i 
vilken utsträckning det gränsöverskridande 
tillhandahållandet av anknutna 
onlinetjänster har ökat till europeiska 
konsumenters förmån och därigenom 
också till förmån för ökad kulturell 
mångfald i unionen.

(18) I enlighet med principerna om 
bättre lagstiftning bör en översyn av 
förordningen utföras efter att den har varit i 
kraft under en viss tid, för att bedöma hur 
förordningen, inklusive bestämmelserna 
om direktinjicering, har påverkat Europas 
kreativa näringar, finansieringen av 
europeiska audiovisuella verk och 
rättsinnehavarna. I samband med 
översynen bör man även beakta i vilken 
utsträckning det gränsöverskridande 
tillhandahållandet av anknutna 
onlinetjänster samt investeringarna i nytt 
innehåll har ökat, till förmån för de 
europeiska konsumenterna och företagen, 
och därigenom också till förmån för ökad 
kulturell mångfald i unionen.
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Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Eftersom målen med denna 
förordning, nämligen att främja 
gränsöverskridande tillhandahållande av 
anknutna onlinetjänster och underlätta 
vidaresändning av tv- och radioprogram 
med ursprung i andra medlemsstater, inte i 
tillräcklig utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna, och de därför, på grund 
av deras omfattning och effekter, bättre 
kan uppnås på unionsnivå kan unionen 
vidta åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 
fördraget om Europeiska unionen. I 
enlighet med proportionalitetsprincipen i 
samma artikel går denna förordning inte 
utöver vad som är nödvändigt för att uppnå 
dess mål. När det gäller 
gränsöverskridande tillhandahållande av 
anknutna onlinetjänster fastställer denna 
förordning mekanismer för att göra det 
möjligt att underlätta klarering av 
upphovsrätt och närstående rättigheter. 
Denna förordning förpliktigar inte 
programföretag att tillhandahålla sådana 
tjänster över gränserna. Denna förordning 
förpliktigar inte heller operatörer av 
vidaresändningstjänster att ta in tv- och 
radioprogram med ursprung i andra 
medlemsstater i sitt utbud. Denna 
förordning gäller endast utövandet av vissa 
vidaresändningsrättigheter i den mån det är 
nödvändigt för att förenkla licensiering av 
upphovsrätt och närstående rättigheter för 
sådana tjänster och endast i fråga om tv- 
och radioprogram med ursprung i andra 
EU-medlemsstater.

(19) Eftersom målen för denna 
förordning, nämligen att främja 
gränsöverskridande tillhandahållande av 
till nyhets- och aktualitetsprogram 
anknutna onlinetjänster och att underlätta 
vidaresändning av tv- och radioprogram 
med ursprung i andra medlemsstater, inte i 
tillräcklig utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna, utan snarare, på grund 
av omfattningen och verkningarna, i vissa 
fall kan uppnås bättre på unionsnivå, kan 
unionen vidta åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 
fördraget om Europeiska unionen. I 
enlighet med proportionalitetsprincipen i 
samma artikel går denna förordning inte 
utöver vad som är nödvändigt för att uppnå 
dess mål. När det gäller 
gränsöverskridande tillhandahållande av 
vissa anknutna onlinetjänster från 
programföretag förpliktigar inte denna 
förordning programföretagen att 
tillhandahålla sådana tjänster över 
gränserna. Denna förordning förpliktigar 
inte heller vidaresändningsoperatörer att 
ta in tv- eller radioprogram med ursprung i 
andra medlemsstater i sitt utbud. Denna 
förordning gäller endast utövandet av vissa 
vidaresändningsrättigheter i den mån det är 
nödvändigt för att förenkla licensiering av 
upphovsrätt och närstående rättigheter för 
sådana tjänster och endast i fråga om tv- 
och radioprogram med ursprung i andra 
EU-medlemsstater.

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
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Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19a) Vidaresändning av program från 
andra medlemsstater är en handling som 
omfattas av upphovsrätt och i vissa fall 
närstående rättigheter. Därför bör 
onlinetjänster inhämta tillstånd från varje 
rättsinnehavare för det vidaresända 
programmets samtliga delar. I enlighet 
med denna förordning bör tillstånden 
beviljas genom avtal, såvida det inte 
föreskrivs ett tillfälligt undantag enligt 
befintliga rättsliga licensieringssystem.

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel -1 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel -1
Syfte

1. Genom denna förordning inrättas 
rättsliga mekanismer för att underlätta 
klarering av upphovsrätt och närstående 
rättigheter av relevans för 
gränsöverskridande tillhandahållande av 
anknutna onlinetjänster och för att 
främja digitala vidaresändningar i en 
sluten miljö.
2. Bland dessa rättsliga mekanismer 
ingår fastställandet av 
ursprungslandsprincipen för utövandet av 
dessa rättigheter. De rättsliga 
mekanismerna omfattar också 
bestämmelser om obligatorisk kollektiv 
förvaltning av upphovsrätt och 
närstående rättigheter av relevans för 
vidaresändning, om rättsliga 
presumtioner om representation av 
organisationer för kollektiv förvaltning 
samt om programföretags utövande av 
vidaresändningsrättigheter.
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Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) vidaresändning: all samtidig, 
oförändrad och oavkortad vidaresändning, 
annan än vidaresändning via kabel enligt 
definitionen i direktiv 93/83/EEG och 
vidaresändning som tillhandahålls via en 
internetanslutningstjänst enligt 
definitionen i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 2015/2120, vilken 
är avsedd för mottagning av allmänheten, 
av en ursprunglig sändning från en annan 
medlemsstat, trådbundet eller trådlöst, 
även via satellit men inte online, av tv- och 
radioprogram som är avsedda för 
mottagning av allmänheten, förutsatt att 
sådan vidaresändning görs av en annan part 
än det programföretag som gjorde den 
ursprungliga sändningen eller under vars 
kontroll och ansvar den sändningen 
gjordes. 

(b) vidaresändning: all samtidig, 
oförändrad och oavkortad vidaresändning, 
annan än vidaresändning via kabel enligt 
definitionen i direktiv 93/83/EEG, 
begränsad till kabelliknande eller ip-tv-
liknande tjänster som är avsedda för 
mottagning av allmänheten, av en 
ursprunglig sändning från en annan 
medlemsstat, trådbunden eller trådlös, 
även via satellit men inte online, av tv- och 
radioprogram som är avsedda för 
mottagning av allmänheten, förutsatt att 
sådan vidaresändning görs av en annan part 
än det programföretag som gjorde den 
ursprungliga sändningen eller under vars 
kontroll och ansvar den sändningen 
gjordes.

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) direktinjicering: en process i två 
eller fler steg genom vilken 
programföretag överför sina 
programbärande signaler för mottagande 
av allmänheten till distributörer som i 
enlighet med Bernkonventionen utgör 
tredje parter i förhållande till 
programföretagen, punkt till punkt via en 
privat förbindelse – trådbunden eller 
trådlös, även via satellit – på ett sådant 
sätt att de programbärande signalerna 
inte kan mottas av allmänheten under 
överföringen. Distributörerna erbjuder i 
sin tur samtidigt dessa program till 
allmänheten, i oförändrat och oavkortat 
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skick, för tittande eller lyssnande via 
kabelnät, mikrovågssystem, digitala 
markbundna, ip-baserade och mobila 
nätverk eller liknande nätverk.

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 1 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(bb) Förvaltade miljöer: kabelliknande 
eller ip-tv-liknande tjänster med säkrad 
och begränsad tillgång, där en 
vidaresändningsoperatör tillhandahåller 
en obruten krypterad 
vidaresändningstjänst till sina enligt avtal 
behöriga användare.

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 2 Artikel 2

Tillämpning av ursprungslandsprincipen på 
anknutna onlinetjänster

Tillämpning av ursprungslandsprincipen på 
onlinetjänster till sändningar av nyhets- 
och aktualitetsprogram

(1) Överföring till allmänheten och 
tillgängliggörande som inträffar då ett 
programföretag själv tillhandahåller eller 
kontrollerar och ansvarar för 
tillhandahållandet av en anknuten 
onlinetjänst samt mångfaldigande som är 
nödvändigt för tillhandahållande av, 
tillgång till eller användning av den 
anknutna onlinetjänsten ska, för syften 
som rör utövande av upphovsrätt och 
närstående rättigheter av relevans för dessa 
handlingar, anses inträffa endast i den 
medlemsstat där programföretaget har sin 
huvudsakliga etableringsort.

(1) Överföring till allmänheten och 
tillgängliggörande som inträffar när ett 
programföretag själv tillhandahåller, eller 
kontrollerar och ansvarar för 
tillhandahållandet av, en till en 
ursprunglig sändning av uteslutande 
nyhets- och aktualitetsprogram anknuten 
onlinetjänst, liksom mångfaldigande av 
sådana nyhets- och aktualitetsprogram 
som är nödvändigt för tillhandahållande av, 
tillgång till eller användning av en sådan 
anknuten onlinetjänst ska, i fråga om 
införskaffandet och utövandet av den 
införskaffade upphovsrätten och 
närstående rättigheter av relevans för dessa 
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handlingar, anses inträffa endast i den 
medlemsstat där programföretaget har sin 
huvudsakliga etableringsort.

(2) Vid fastställande av den summa som 
ska betalas för de rättigheter som är 
underställda ursprungslandsprincipen 
enligt punkt 1 ska parterna beakta alla 
aspekter av den anknutna onlinetjänsten 
såsom dess egenskaper, publik och 
språkversionen.

(2) Vid fastställande av det belopp som 
ska betalas för de rättigheter som omfattas 
av ursprungslandsprincipen enligt punkt 1 
ska parterna beakta alla aspekter av den 
anknutna onlinetjänsten, såsom dess 
egenskaper, däribland hur länge den finns 
tillgänglig online, publiken och alla 
tillgängliga språkversioner.

(2a) Punkt 2 ska inte begränsa parternas 
frihet att avtala om specifika metoder eller 
kriterier för beräkning av det belopp som 
ska betalas för de rättigheter som 
omfattas av ursprungslandsprincipen, 
såsom de som bygger på 
programföretagets intäkter från 
onlinetjänsten.
(2b) Punkterna 1 och 2 ska inte påverka 
territorialitetsprincipen och principen om 
avtalsfrihet enligt upphovsrätten eller 
någon av de rättigheter som fastställs i 
direktiv 2001/29/EG. På denna grundval 
ska parterna ha rätt att fortsätta att ingå 
överenskommelser om att införa 
begränsningar för utnyttjandet av de 
rättigheter som avses i punkt 1, förutsatt 
att sådana begränsningar 
överensstämmer med 
unionslagstiftningen och nationell 
lagstiftning.
(2c) Vidaresändning av en ursprunglig 
sändning av ett tv- eller radioprogram 
från en medlemsstat till andra 
medlemsstater via en anknuten 
onlinetjänst enligt definitionen i denna 
förordning ska äga rum med respekt för 
tillämplig upphovsrätt, närstående 
rättigheter och rättigheter till annat 
material och på grundval av enskilda eller 
kollektiva avtal mellan innehavare av 
upphovsrätt, närstående rättigheter 
respektive rättigheter till annat material 
samt vidaresändningsoperatörer.
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Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3 Artikel 3

Utövande av rättigheter till vidaresändning 
för andra rättsinnehavare än 
programföretag

Utövande av rättigheter till vidaresändning 
på annat sätt än via kabel för andra 
rättsinnehavare än programföretag

(-1) Rätten till vidaresändning är en 
exklusiv rättighet och måste godkännas av 
innehavarna av upphovsrätten och andra 
närstående rättigheter.

(1) Andra innehavare av upphovsrätt och 
närstående rättigheter än programföretag 
får utöva sin rätt att meddela eller vägra 
tillstånd till vidaresändning endast genom 
en kollektiv förvaltningsorganisation.

(1) Andra innehavare av upphovsrätt och 
närstående rättigheter än programföretag 
ska utöva sin rätt att tillåta tillgång till 
vidaresändningstjänster inom förvaltade 
miljöer endast genom en organisation för 
kollektiv förvaltning.

(2) Om en rättsinnehavare inte har 
överfört förvaltningen av den rättighet 
som avses i punkt 1 till en kollektiv 
förvaltningsorganisation ska den 
kollektiva förvaltningsorganisation som 
förvaltar rättigheter i samma kategori för 
den medlemsstats territorium för vilken 
operatören av vidaresändningstjänsten 
försöker klarera rättigheter till 
vidaresändning anses vara bemyndigad 
att förvalta rättigheten på den 
rättsinnehavarens vägnar.
(3) Om mer än en kollektiv 
förvaltningsorganisation förvaltar 
rättigheter inom samma kategori för den 
medlemsstatens territorium ska 
rättsinnehavaren fritt kunna välja vilken av 
dessa kollektiva 
förvaltningsorganisationer som ska anses 
vara bemyndigad att förvalta rättigheten. 
Om rättsinnehavaren i en sådan situation 
inte väljer en kollektiv 
förvaltningsorganisation ska det vara upp 
till medlemsstaten för vars territorium 
operatören av vidaresändningstjänsten 
försöker klarera rättigheter till 
vidaresändning att ange vilken av de 

(3) Om mer än en organisation för 
kollektiv förvaltning förvaltar rättigheter 
inom samma kategori för den 
medlemsstatens territorium ska 
rättsinnehavaren fritt kunna välja vilken av 
dessa organisationer för kollektiv 
förvaltning som ska anses vara behörig att 
förvalta rättigheten. Om rättsinnehavaren i 
en sådan situation inte väljer en 
organisation för kollektiv förvaltning ska 
det vara upp till den medlemsstat för vars 
territorium vidaresändningsoperatören 
försöker klarera rättigheter till 
vidaresändning att ange vilken av 
organisationerna för kollektiv förvaltning 
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kollektiva förvaltningsorganisationerna 
som anses behörig att förvalta rättigheten 
för den rättsinnehavaren.

som ska anses vara behörig att förvalta 
rättigheten för den rättsinnehavaren.

(4) En rättsinnehavare ska ha samma 
rättigheter och skyldigheter som följer av 
avtalet mellan operatören av 
vidaresändningstjänsten och den 
kollektiva förvaltningsorganisation som 
anses bemyndigad att förvalta dennas 
rättigheter som den rättsinnehavare som 
har bemyndigat den kollektiva 
förvaltningsorganisationen och ska 
kunna göra anspråk på dessa rättigheter 
inom en period som bestäms av den 
berörda medlemsstaten och som ska vara 
minst tre år räknat från dagen för den 
vidaresändning som innefattar 
rättsinnehavarens verk eller andra 
skyddade alster.
(5) En medlemsstat kan föreskriva att 
när en rättsinnehavare ger tillstånd till en 
ursprunglig sändning inom dess 
territorium av ett verk eller andra 
skyddade alster ska rättsinnehavaren 
anses ha samtyckt till att inte utöva sina 
rättigheter till vidaresändning på 
individuell grund utan att utöva dem 
enligt bestämmelserna i denna 
förordning.

(5a) Organisationer för kollektiv 
förvaltning ska ha en databas med 
information som rör den hantering av 
upphovsrätt och närstående rättigheter 
som omfattas av denna artikel, däribland 
information om rättsinnehavaren, typen 
av användning, territoriet samt 
tidsperioden.
(5b) Den möjlighet att begära medling 
och det förhindrande av missbruk av 
förhandlingspositioner som föreskrivs i 
artiklarna 11 och 12.1 i rådets direktiv 
93/83/EEG ska gälla också vid 
tillämpningen av denna förordning.

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
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Artikel 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3a
Utnyttjande av tv- och radioprogram via 

vidaresändning
Vidaresändning av verk eller annat 
skyddat material som ingår i ett tv- eller 
radioprogram som ursprungligen 
överförts till allmänheten av ett 
programföretag utgör en överföring till 
allmänheten av detta program, oavsett om 
vidaresändningsoperatören använder 
samma tekniska medel som användes för 
den ursprungliga sändningen eller andra 
än dessa, och oavsett om en sådan 
vidaresändning äger rum inom det 
faktiska eller avsedda 
mottagningsområdet för den ursprungliga 
sändningen eller inte.

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 4a
Utnyttjande av tv- och radioprogram via 
direktinjicering Programföretag som 
överför sina programbärande signaler via 
direktinjicering till distributörer som i 
enlighet med Bernkonventionen utgör 
tredje parter i förhållande till 
programföretaget, för mottagande av 
allmänheten, ska tillsammans med sina 
distributörer vara solidariskt ansvariga 
för sådana enskilda och odelbara 
överföringar till allmänheten och 
tillgängliggöranden för allmänheten, i 
enlighet med artikel 3 i direktiv 
2001/29/EG, som de utför tillsammans. 
Sådana programföretag och distributörer 
bör därför inhämta tillstånd från de 
berörda rättsinnehavarna för sitt 
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respektive deltagande i sådana 
handlingar.

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5 utgår
Övergångsbestämmelse

Avtal om utövandet av upphovsrätt och 
närstående rättigheter av relevans för 
överföring till allmänheten och 
tillgängliggörande som inträffar vid 
tillhandahållandet av en anknuten 
onlinetjänst samt för mångfaldigande som 
krävs för tillhandahållande av, tillgång 
till eller användning av en anknuten 
onlinetjänst vilka är i kraft den [det datum 
som nämns i artikel 7.2, datum fylls i av 
Publikationsbyrån] ska omfattas av 
artikel 2 från och med den [det datum 
som nämns i artikel 7.2 + 2 år, datum fylls 
i av Publikationsbyrån] om de löper ut 
efter det datumet.

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Senast den [3 år efter det datum som 
nämns i artikel 7.2, datum fylls i av 
Publikationsbyrån] ska kommissionen 
utföra en översyn av denna förordning och 
lägga fram en rapport om de huvudsakliga 
resultaten till Europaparlamentet, rådet och 
Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén.

(1) Senast den [3 år efter det datum som 
nämns i artikel 7.2] ska kommissionen 
utföra en översyn av denna förordning och 
lägga fram en rapport om de huvudsakliga 
resultaten till Europaparlamentet, rådet och 
Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén. Denna rapport ska på ett 
enkelt och ändamålsenligt sätt göras 
tillgänglig för allmänheten.
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Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Medlemsstaterna ska förse 
kommissionen med alla uppgifter som den 
behöver för att utarbeta den rapport som 
avses i punkt 1.

(2) Medlemsstaterna ska i god tid och på 
ett korrekt sätt förse kommissionen med 
alla uppgifter som den behöver för att 
utarbeta den rapport som avses i punkt 1.

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2) Den ska tillämpas från och med den 
[6 månader efter offentliggörandet, datum 
ifylls av Publikationsbyrån].

2) Den ska tillämpas från och med den 
[18 månader efter offentliggörandet].


