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KORTFATTAD MOTIVERING 

Europaparlamentets och rådets förordning unionen om säkerställande av gränsöverskridande 

portabilitet för innehållstjänster online på den inre marknaden är en grundläggande faktor för 

att garantera den digitala inre marknadens praktiska omsättning och för att skapa en solid bas 

för en digital union inom Europeiska unionen. 

Som förordning är texten bindande när den träder i kraft, och alla medlemsstater måste inom 

sina territorier göra en harmonisering så att användarna får gränsöverskridande tillgång, inom 

hela unionen, till de innehållstjänster som de abonnerar på i sina hemmedlemsstater. Genom 

förordningen utvidgas även leverantörernas möjlighet att inom hela EU erbjuda de tjänster 

som de avtalat att tillhandahålla i en medlemsstat. 

Förordningen fastställer vilka förfaranden som ska användas för tjänsternas portabilitet, men 

den ger även grundläggande definitioner för detta och för utveckling av den digitala unionen. 

Nedan följer några punkter i förordningen som vi genom detta yttrande skulle vilja förbättra 

och klargöra.  

Vilket innehåll omfattas? 

Det innehåll som omfattas av förordningen är innehåll och tjänster online, såsom musik, spel, 

filmer, underhållningsprogram eller idrottsevenemang, som abonnenterna ska kunna få 

tillgång till inte endast i sina hemmedlemsstater utan också när de vistas tillfälligt i andra 

medlemsstater i unionen. Tillägget av underhållningsspel syftar till att bredda förordningens 

tillämpningsområde. 

Differentiering mellan betalning av tjänster och betalning av licensavgifter 

I vissa medlemsstater gäller ett system med avgifter för att få onlinetillgång till 

innehållstjänster av allmänintresse. Betalning av skatter och avgifter, till exempel radio- och 

tv-avgifter, bör inte betraktas som betalning av en betaltjänst. 

Garantier för leverantörernas skyldighet att från förordningens ikraftträdande följa 

fastställda avtalsvillkor 

För att garantera att portabiliteten sådan den fastställs i denna förordning inte kan ändras 

genom ensidiga avtalsändringar bör skyldigheten att garantera portabiliteten vara tvingande, 

och parterna kan således inte utesluta den, avvika från den eller ändra dess verkan, vare sig 

genom avtal eller genom ensidiga beslut av tjänsteleverantören. Tjänsteleverantörer och 

innehavare av rättigheter som är av relevans för tillhandahållandet av innehållstjänster online 

bör inte få kringgå förordningens tillämpning genom att välja ett tredjelands lagstiftning som 

tillämplig lag på avtal som de sluter sinsemellan eller på avtal mellan leverantörer och 

abonnenter. 

Skyldighet att informera om tjänsternas kvalitet 

Om online-kvaliteten som väljs av en abonnent som tillfälligt vistas i en annan medlemsstat är 

sådan att den inte tillåter tjänsteleverantören att garantera normal kvalitet på tjänsterna, ska 

leverantören inte anses ansvarig för detta men ändå ha skyldighet att informera konsumenten 
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om en eventuell kvalitetsförsämring. Om det finns ett avtal om garanterad referenskvalitet är 

tjänsteleverantören bunden vid detta, och får därför inte ta extra betalt av abonnenten.  

Definition av abonnent 

Det klargörs att betalning av en betaltjänst inte är avgörande för definitionen av begreppet 

abonnent.  

Definition av konsument 

Definitionen av begreppet konsument utvidgas till juridiska personer så länge de agerar i 

syften som ingår i den egna handels-, industri-, hantverks- eller yrkesverksamheten. 

Definition av hemmedlemsstat 

Begreppet hemmedlemsstat kompletteras så att det avser den medlemsstat där abonnenten är 

stadigvarande bosatt eller till vilken abonnenten regelbundet återvänder efter att ha vistats i ett 

annat land. 

Definition av tillfällig vistelse 

Den tillfälliga karaktären lyfts fram.  

Kontroll av uppgiften om abonnentens hemmedlemsstat 

Det föreslås att tjänsteleverantörens effektiva kontroll av uppgifterna om abonnentens 

hemmedlemsstat, i de fall då någon betaltjänst inte föreligger, ska ske genom att abonnentens 

skatterättsliga hemvist verifieras med hjälp av en identitetshandling eller annan giltig 

handling som styrker var abonnenten är folkbokförd.  

Teknisk neutralitet 

För att säkerställa teknisk neutralitet bör konsumenterna ha rätt att bland det urval som finns 

på marknaden välja vilken slags utrustning och teknik de önskar för sin tillgång till innehåll 

online.  

Datum för tillämpning 

För att det ska vara praktiskt rimligt föreslås att förordningen obligatoriskt ska börja tillämpas 

12 månader efter den dag den har offentliggjorts, vilket inte hindrar tjänsteleverantörer som så 

önskar från att säkerställa portabilitet enligt den offentliggjorda förordningen redan tidigare. 

ÄNDRINGSFÖRSLAG 

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för rättsliga frågor att 

som ansvarigt utskott ta hänsyn till följande ändringsförslag: 

Ändringsförslag   1 

Förslag till förordning 
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Beaktandeled 1a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 – med beaktande av Europeiska 

unionens stadga om de grundläggande 

rättigheterna, 

Motivering 

Stadgan är unionens grundläggande och viktigaste rättsliga text när det gäller skydd av 

personuppgifter och integritet, vilket också är en av de viktigaste frågorna i denna 

förordning. Därför måste stadgan inkluderas i ett beaktandeled. 

 

Ändringsförslag  2 

Förslag till förordning 

Skäl 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(1) Eftersom den inre marknaden 

omfattar ett område utan inre gränser och 

bland annat bygger på den fria rörligheten 

för tjänster och personer bör 

konsumenterna kunna använda 

innehållstjänster online för att få tillgång 

till innehåll såsom musik, spel, filmer eller 

idrottsevenemang, inte endast i 

hemmedlemsstaten utan också när de är 

tillfälligt närvarande i andra 

medlemsstater i unionen. Därför bör hinder 

som försvårar gränsöverskridande tillgång 

till och användning av sådana 

innehållstjänster online undanröjas. 

(1) Eftersom den inre marknaden 

omfattar ett område utan inre gränser och 

bland annat bygger på den fria rörligheten 

för tjänster och personer bör 

konsumenterna kunna använda 

innehållstjänster online för att få tillgång 

till innehåll såsom musik, spel, filmer, 

underhållningsprogram eller 

idrottsevenemang, inte endast i 

hemmedlemsstaten utan också när de 

tillfälligt vistas i andra medlemsstater i 

unionen. Därför bör hinder som försvårar 

gränsöverskridande tillgång till och 

användning av sådana innehållstjänster 

online undanröjas så snart som möjligt, 

eftersom konsumenttillgång utan hinder 

till audiovisuella innehållstjänster online i 

hela Europeiska unionen är avgörande 

för en välfungerande digital inre 

marknad. 

 

Ändringsförslag  3 

Förslag till förordning 

Skäl 2 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(2) Den tekniska utvecklingen har lett 

till många olika typer av utrustning, såsom 

surfplattor och smarttelefoner, som alltmer 

underlättar användningen av 

innehållstjänster online genom att ge 

konsumenterna tillgång till dessa tjänster 

oavsett var de än befinner sig. I 

konsumentledet finns en snabbt växande 

efterfrågan på tillgång till innehåll och 

innovativa onlinetjänster, inte bara i 

hemmedlemsstaten utan också när de är 

tillfälligt närvarande i en annan 

medlemsstat i unionen. 

(2) Den tekniska utvecklingen har lett 

till många olika typer av utrustning, såsom 

surfplattor och smarttelefoner, som alltmer 

underlättar användningen av 

innehållstjänster online genom att ge 

konsumenterna tillgång till dessa tjänster 

oavsett var de befinner sig. I 

konsumentledet finns en snabbt växande 

efterfrågan på tillgång till innehåll och 

innovativa onlinetjänster inte bara i 

hemmedlemsstaten utan också när de 

tillfälligt vistas i en annan medlemsstat i 

unionen. 

 

Ändringsförslag  4 

Förslag till förordning 

Skäl 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(3) Konsumenterna ingår allt oftare 

avtal med tjänsteleverantörer om 

tillhandahållande av innehållstjänster 

online. Konsumenter som är tillfälligt 

närvarande i en annan medlemsstat i 

unionen kan emellertid ofta inte får 

tillgång till eller använda de 

innehållstjänster online de har förvärvat 

rätten att använda i sina hemländer. 

(3) Konsumenterna ingår allt oftare 

avtal, såväl betalavtal som kostnadsfria 

avtal, med tjänsteleverantörer om 

tillhandahållande av innehållstjänster 

online. Konsumenter som vistas tillfälligt i 

en annan medlemsstat i unionen kan 

emellertid ofta inte få tillgång till eller 

använda de innehållstjänster online de har 

förvärvat rätten att använda i sina 

hemmedlemsstater, vilket strider mot den 

inre marknadens mål och mot en smidig 

effektiv utveckling av den digitala 

ekonomin. 

 

Ändringsförslag  5 

Förslag till förordning 

Skäl 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(4) Det finns en rad hinder för 

tillhandahållandet av sådana tjänster till 

(4) Det finns en rad hinder för 

tillhandahållandet av sådana tjänster till 
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konsumenter som är tillfälligt närvarande 

i en annan medlemsstat. Vissa 

onlinetjänster omfattar innehåll, såsom 

musik, spel och filmer, som skyddas av 

upphovsrätt eller närstående rättigheter 

enligt unionsrätten. Hindren för 

gränsöverskridande portabilitet för 

innehållstjänster online beror i synnerhet 

på att rättigheterna för sändning av innehåll 

som skyddas av upphovsrätt och 

närstående rättigheter, såsom audiovisuella 

verk, ofta är licensierade på territoriell 

basis, och på att leverantörer av 

onlinetjänster kan välja att endast betjäna 

vissa specifika marknader. 

konsumenter som tillfälligt vistas i en 

annan medlemsstat. Vissa onlinetjänster 

omfattar innehåll såsom musik, spel, 

underhållningsprogram eller filmer som 

skyddas av upphovsrätt eller närstående 

rättigheter enligt unionsrätten. Hindren för 

gränsöverskridande portabilitet för 

innehållstjänster online beror i synnerhet 

på att rättigheterna för sändning av innehåll 

som skyddas av upphovsrätt och 

närstående rättigheter, såsom audiovisuella 

verk, ofta är licensierade på territoriell 

basis, och på att leverantörer av 

onlinetjänster kan välja att endast betjäna 

vissa specifika marknader. 

 

Ändringsförslag  6 

Förslag till förordning 

Skäl 6a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (6a) Tillhandahållandet av 

innehållstjänster online för konsumenter 

som tillfälligt vistas i en annan 

medlemsstat bör inte hindras av bristen på 

infrastruktur, vilket skulle kunna skapa 

artificiella hinder, till exempel för små 

och isolerade samhällen. 

 I detta sammanhang är medlemsstaternas 

åtagande att nå målen för minsta 

nedladdningshastigheter på 30 Mbit/s för 

alla senast 2020 avgörande om man ska 

kunna uppfylla kraven på hög 

konnektivitet för alla.  

 För att nå detta mål, och med tanke på att 

den snabbt växande trådlösa 

bredbandstrafiken gör bättre trådlös 

nätverkskapacitet nödvändig, kommer det 

att vara ytterst viktigt att upprätta en mer 

kraftfull EU-omfattande strategi för 

spektrumförvaltning i hela unionen. 
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Ändringsförslag  7 

Förslag till förordning 

Skäl 12 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(12) Därför är syftet med denna 

förordning att anpassa den rättsliga ramen 

för att säkerställa att licensiering av 

rättigheter inte längre utgör hinder för 

gränsöverskridande portabilitet av 

innehållstjänster online i unionen, och att 

gränsöverskridande portabilitet kan 

säkerställas. 

(12) Därför är ett av målen för strategin 

för den digitala inre marknaden och syftet 

med denna förordning att anpassa den 

rättsliga ramen för att säkerställa att 

licensiering av rättigheter inte längre utgör 

hinder för gränsöverskridande portabilitet 

av innehållstjänster online i unionen, och 

att gränsöverskridande portabilitet kan 

säkerställas utan tilläggskostnader. 

 

Ändringsförslag   8 

Förslag till förordning 

Skäl 13 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(13) Förordningen bör därför tillämpas 

på sådana innehållstjänster online som en 

tjänsteleverantör, efter att ha erhållit de 

behövliga rättigheterna från 

rättsinnehavaren inom ett visst geografiskt 

område, levererar till sina abonnenter på 

grundval av ett avtal, oavsett på vilket sätt, 

inbegripet genom streaming, nedladdning 

eller någon annan teknik som möjliggör 

användning av innehållet. En registrering 

för att få innehållsaviseringar eller blotta 

godtagandet av HTML-kakor bör inte 

betraktas som ett avtal om 

tillhandahållande av innehållstjänster 

online i den mening som avses i denna 

förordning. 

(13) Förordningen bör därför tillämpas 

på sådana innehållstjänster online som en 

tjänsteleverantör, efter att ha erhållit de 

behövliga rättigheterna från 

rättsinnehavaren inom ett visst geografiskt 

område, levererar till sina abonnenter på 

grundval av ett avtal, oavsett på vilket sätt, 

inbegripet genom streaming, applikationer, 

nedladddning eller någon annan teknik som 

möjliggör användning av innehållet. En 

registrering för att få innehållsaviseringar 

eller blotta godtagandet av HTML-kakor 

bör inte betraktas som ett avtal om 

tillhandahållande av innehållstjänster 

online i den mening som avses i denna 

förordning. Innehållstjänster online som 

tillhandahålls på grundval av 

alleuropeiska licenser enligt direktiv 

2014/26/EU bör likaså undantas från 

denna förordnings tillämpningsområde. 

 

Ändringsförslag   9 
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Förslag till förordning 

Skäl 15 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(15) Denna förordning bör endast gälla 

sådana innehållstjänster online som 

abonnenterna i praktiken kan få tillgång till 

och använda i sin hemmedlemsstat utan att 

vara begränsade till en särskild plats, 

eftersom det inte är lämpligt att kräva att 

tjänsteleverantörer som inte erbjuder 

portabilitet i hemlandet ska göra det över 

gränserna. 

(15) Denna förordning bör endast gälla 

sådana innehållstjänster online som 

abonnenterna i praktiken kan få tillgång till 

och använda i sin hemmedlemsstat utan att 

vara begränsade till en särskild plats, 

eftersom det inte är lämpligt att kräva att 

tjänsteleverantörer som inte kan erbjuda 

portabilitet i abonnentens 

hemmedlemsstat ska göra det över 

gränserna. För att denna förordning ska 

ha en meningsfull och praktisk inverkan 

på slutanvändarnas liv, är det emellertid 

viktigt att rättsinnehavare allt mer 

uppmuntras att tillåta tjänsteleverantörer 

att erbjuda portabla tjänster på nationell 

nivå. 

 

Ändringsförslag  10 

Förslag till förordning 

Skäl 16 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(16) Denna förordning bör tillämpas på 

innehållstjänster online som tillhandahålls 

mot betalning. Leverantörer av sådana 

tjänster är i stånd att kontrollera sina 

abonnenters hemmedlemsstat. Rätten att 

använda en innehållstjänst online bör 

betraktas som förvärvad mot betalning 

oavsett om betalningen görs direkt till 

leverantören av innehållstjänster online, 

eller till en annan part, t.ex. en leverantör 

som erbjuder ett paket som kombinerar en 

telekommunikationstjänst och en 

innehållstjänst online som utförs av en 

annan leverantör. 

(16) Denna förordning bör tillämpas på 

innehållstjänster online som tillhandahålls 

mot betalning. Leverantörer av sådana 

tjänster är i stånd att kontrollera sina 

abonnenters hemmedlemsstat. Rätten att 

använda en innehållstjänst online bör 

betraktas som förvärvad mot betalning 

oavsett om betalningen görs direkt till 

leverantören av innehållstjänster online, 

eller till en annan part, t.ex. en leverantör 

som erbjuder ett paket som kombinerar en 

telekommunikationstjänst och en 

innehållstjänst online som utförs av en 

annan leverantör. Betalning av skatter och 

avgifter, till exempel radio- och tv-licens, 

eller andra sändningsavgifter, bör inte 

betraktas som betalning av en betaltjänst 

vid tillämpning av denna förordning. 
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Ändringsförslag  11 

Förslag till förordning 

Skäl 17 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(17) Innehållstjänster online som 

tillhandahålls utan betalning ingår också i 

tillämpningsområdet för denna förordning i 

den mån som leverantören kontrollerar 

hemmedlemsstaten för sina abonnenter. 

Innehållstjänster online som 

tillhandahålls utan betalning och vars 
leverantörer inte kontrollerar 

abonnenternas hemmedlemsstat bör inte 

omfattas av denna förordning eftersom 

det skulle innebära en stor förändring av 

det sätt på vilket dessa tjänster 

tillhandahålls och medföra orimligt höga 

kostnader om de skulle inkluderas. När 

det gäller kontrollen av abonnentens 

hemmedlemsstat bör den göras med hjälp 

av uppgifter om betalning av licensavgift 

för andra tjänster som tillhandahålls i 

hemmedlemsstaten, förekomst av avtal för 

Internet- eller telefonanslutning, ip-

adress eller annan form av autentisering, 
om dessa uppgifter gör det möjligt för 

tjänsteleverantören att få rimliga 

indikatorer för abonnenternas 

hemmedlemsstat. 

(17) När det gäller innehållstjänster 

online som tillhandahålls utan betalning 

eller mot betalning av en obligatorisk 

avgift, såsom radio- och tv-avgift, kommer 

leverantörerna att ha möjlighet att välja 

om de ska ingå i tillämpningsområdet för 

denna förordning, under förutsättning att 

de uppfyller denna förordnings krav på 

kontroll av abonnentens hemmedlemsstat 

på samma sätt som leverantörer av 

innehållstjänster online som 

tillhandahålls mot betalning. Om de väljer 

att omfattas av förordningen bör de 

informera abonnenter och innehavare av 

upphovsrätt och närstående rättigheter 

om sitt beslut att utnyttja denna möjlighet. 

 

Ändringsförslag  12 

Förslag till förordning 

Skäl 18 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(18) För att garantera 

gränsöverskridande portabilitet av 

innehållstjänster online är det nödvändigt 

att kräva att leverantörer av onlinetjänster 

ger sina abonnenter möjlighet att använda 

tjänsterna i de medlemsstater där de 

tillfälligt vistas genom att ge dem tillgång 

till samma innehåll på samma typer och 

(18) För att garantera 

gränsöverskridande portabilitet av 

innehållstjänster online är det nödvändigt 

att kräva att leverantörer av onlinetjänster 

ger sina abonnenter möjlighet att använda 

tjänsterna i de medlemsstater där de 

tillfälligt vistas genom att ge dem tillgång 

till samma innehåll på samma typer och 
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antal apparater för samma antal användare 

och med samma funktioner som i 

hemmedlemsstaten. Denna skyldighet är 

tvingande, och parterna kan således inte 

utesluta den, avvika från den eller ändra 

dess verkan. Åtgärder som vidtas av en 

tjänsteleverantör och som skulle hindra 

abonnenten från att få tillgång till eller 

använda en tjänst när abonnenten är 

tillfälligt närvarande i en annan 

medlemsstat, som till exempel 

begränsningar av tjänstens funktioner eller 

av leveranskvaliteten skulle innebära ett 

kringgående av skyldigheten att möjliggöra 

gränsöverskridande portabilitet för 

innehållstjänster online och därför strida 

mot denna förordning. 

antal apparater för samma antal användare 

och med samma funktioner som i 

hemmedlemsstaten, utan att detta 

påverkar möjligheten att få tillgång till 

den lokala versionen av det innehåll som 

finns tillgängligt i den medlemsstat där de 

tillfälligt vistas. Denna skyldighet är 

tvingande, och parterna kan således inte 

utesluta den, avvika från den eller ändra 

dess verkan, vare sig genom ett avtal eller 

genom ensidiga beslut av 

tjänsteleverantören. Åtgärder som vidtas 

av en tjänsteleverantör eller av en 

rättsinnehavare och som skulle hindra 

abonnenten från att få tillgång till eller 

använda en tjänst när abonnenten tillfälligt 

vistas i en annan medlemsstat än 

hemmedlemsstaten, som till exempel 

begränsningar av tjänstens funktioner eller 

av leveranskvaliteten, skulle innebära ett 

kringgående av skyldigheten att möjliggöra 

gränsöverskridande portabilitet för 

innehållstjänster online och därför strida 

mot denna förordning. 

 

Ändringsförslag  13 

Förslag till förordning 

Skäl 19 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(19) Ett krav som innebär att 

tillhandahållandet av innehållstjänster 

online till abonnenter som är tillfälligt 

närvarande i andra medlemsstater än 

hemmedlemsstaten måste vara av samma 

kvalitet som i hemmedlemsstaten skulle 

leda till höga kostnader för 

tjänsteleverantörerna och därmed i 

förlängningen för abonnenterna. Det är 

därför inte lämpligt att i denna förordning 

kräva att den som tillhandahåller en 

innehållstjänst online vidtar åtgärder för att 

säkerställa att tillhandahållandet av sådana 

tjänster är av en kvalitet som överstiger den 

kvalitet som är tillgänglig via den lokala 

onlinetillgång som valts av en abonnent 

(19) Ett krav som innebär att 

tillhandahållandet av innehållstjänster 

online till abonnenter som tillfälligt vistas i 

andra medlemsstater än hemmedlemsstaten 

måste vara av samma kvalitet som i 

hemmedlemsstaten skulle leda till höga 

kostnader för tjänsteleverantörerna och 

därmed i förlängningen för abonnenterna. 

Det är därför inte lämpligt att i denna 

förordning kräva att den som 

tillhandahåller en innehållstjänst online 

vidtar åtgärder för att säkerställa att 

tillhandahållandet av sådana tjänster är av 

en kvalitet som överstiger den kvalitet som 

är tillgänglig via den lokala onlinetillgång 

som valts av en abonnent som tillfälligt 
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som är tillfälligt närvarande i en annan 

medlemsstat. I sådana fall ska 

betaltjänstleverantören inte vara ansvarig 

om kvaliteten på tillhandahållandet av 

tjänsten är lägre. Om leverantören ändå 

uttryckligen samtycker till att garantera 

vissa kvalitetskrav till abonnenterna när 

dessa är tillfälligt närvarande i en annan 

medlemsstat, ska leverantören vara bunden 

av dessa avtal. 

vistas i en annan medlemsstat. I sådana fall 

ska betaltjänstleverantören inte vara 

ansvarig om kvaliteten på 

tillhandahållandet av tjänsten är lägre, 

under förutsättning att kvalitetsförlusten 

tydligt tillkommit av objektiva skäl, såsom 

att den lokala nätverksinfrastrukturen 

fungerar dåligt. Om leverantören ändå 

uttryckligen samtycker till att garantera 

vissa kvalitetskrav till abonnenterna när 

dessa tillfälligt vistas i en annan 

medlemsstat, ska leverantören vara bunden 

av dessa avtal, utan att ha möjlighet att ta 

mer betalt för det eller att ålägga 

abonnenten någon ytterligare 

administrativ börda. Den behöriga 

marknadskontrollmyndigheten bör 

regelbundet kontrollera relevansen i de av 

leverantörerna uppgivna skälen till den 

lägre leveranskvaliteten. 

 

Ändringsförslag   14 

Förslag till förordning 

Skäl 20 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(20) I syfte att säkerställa att 

leverantörer av innehållstjänster online 

uppfyller skyldigheten att tillhandahålla 

gränsöverskridande portabilitet för sina 

tjänster utan att förvärva de relevanta 

rättigheterna i en annan medlemsstat, är det 

nödvändigt att fastställa att de 

tjänsteleverantörer som lagligen 

tillhandahåller portabla innehållstjänster 

online i abonnenternas hemmedlemsstat 

alltid har rätt att tillhandahålla sådana 

tjänster till sina abonnenter när dessa är 

tillfälligt närvarande i en annan 

medlemsstat. Detta bör uppnås genom att 

man preciserar att tillhandahållandet, 

tillgången till och användning av sådant 

innehåll online ska anses äga rum i 

hemmedlemsstaten. 

(20) I syfte att säkerställa att 

leverantörer av innehållstjänster online 

uppfyller skyldigheten att tillhandahålla 

gränsöverskridande portabilitet för sina 

tjänster utan att förvärva de relevanta 

rättigheterna i en annan medlemsstat, är det 

nödvändigt att fastställa att de 

tjänsteleverantörer som lagligen 

tillhandahåller portabla innehållstjänster 

online i abonnenternas hemmedlemsstat 

alltid har rätt att tillhandahålla sådana 

tjänster till sina abonnenter när dessa 

tillfälligt vistas i en annan medlemsstat. 

Detta bör uppnås genom att man preciserar 

att tillhandahållandet, tillgången till och 

användning av sådant innehåll online ska 

anses äga rum i hemmedlemsstaten. Denna 

förordning hindrar inte en leverantör från 

att erbjuda en abonnent, som tillfälligt 

vistas i en annan medlemsstat, en 
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innehållstjänst online som leverantören 

lagligen tillhandahåller i den 

medlemsstaten. 

 

Ändringsförslag  15 

Förslag till förordning 

Skäl 21 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(21) För licensiering av upphovsrätt och 

närstående rättigheter innebär detta att 

relevant mångfaldigande, överföring till 

allmänheten och tillgängliggörande av verk 

och andra skyddade alster samt alla utdrag 

och/eller allt vidareutnyttjande från 

databaser som skyddas av rättigheter i sitt 

eget slag, och som uppstår när en tjänst 

tillhandahålls till abonnenter som är 

tillfälligt närvarande i en annan 

medlemsstat än hemmedlemsstaten, ska 

anses äga rum i abonnenternas 

hemmedlemsstat. Tjänsteleverantörerna 

bör därför anses utföra sådana handlingar 

på grundval av respektive tillstånd från de 

berörda rättighetsinnehavarna i 

abonnenternas hemmedlemsstat. När 

tjänsteleverantörer, på grundval av ett 

tillstånd från de berörda 

rättighetsinnehavarna, kan bedriva 

överföring till allmänheten eller 

återgivning i abonnentens hemmedlemsstat 

bör en abonnent som är tillfälligt 

närvarande i en annan medlemsstat än 

hemmedlemsstaten kunna få tillgång till 

och använda tjänsten och vid behov utföra 

alla relevanta former av mångfaldigande, 

som t.ex. nedladdning, som han eller hon 

skulle ha rätt att göra i sin 

hemmedlemsstat. Tillhandahållande av 

innehållstjänster online från en 

tjänsteleverantör till en abonnent som är 

tillfälligt närvarande i en annan 

medlemsstat än hemmedlemsstaten, och 

sådana abonnenters användning av tjänsten 

i enlighet med denna förordning bör inte 

utgöra en överträdelse av upphovsrätten 

(21) För licensiering av upphovsrätt och 

närstående rättigheter innebär detta att 

relevant mångfaldigande, överföring till 

allmänheten och tillgängliggörande av verk 

och andra skyddade alster samt alla utdrag 

och/eller allt vidareutnyttjande från 

databaser som skyddas av rättigheter i sitt 

eget slag, och som uppstår när en tjänst 

tillhandahålls till abonnenter som tillfälligt 

vistas i en annan medlemsstat än 

hemmedlemsstaten, ska anses äga rum i 

abonnenternas hemmedlemsstat. 

Tjänsteleverantörerna bör därför anses 

utföra sådana handlingar på grundval av 

respektive tillstånd från de berörda 

rättighetsinnehavarna i abonnenternas 

hemmedlemsstat. När tjänsteleverantörer, 

på grundval av ett tillstånd från de berörda 

rättsinnehavarna, kan bedriva överföring 

till allmänheten eller återgivning i 

abonnentens hemmedlemsstat bör en 

abonnent som tillfälligt vistas i en annan 

medlemsstat än hemmedlemsstaten kunna 

få tillgång till och använda tjänsten och vid 

behov utföra alla relevanta former av 

mångfaldigande, som t.ex. nedladdning, 

som han eller hon skulle ha rätt att göra i 

sin hemmedlemsstat. Tillhandahållande av 

innehållstjänster online från en 

tjänsteleverantör till en abonnent som 

tillfälligt vistas i en annan medlemsstat än 

hemmedlemsstaten, och sådana 

abonnenters användning av tjänsten i 

enlighet med denna förordning bör inte 

utgöra en överträdelse av upphovsrätten 

och närstående rättigheter eller andra 

rättigheter som är relevanta för 
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och närstående rättigheter eller andra 

rättigheter som är relevanta för 

användningen av innehållet i tjänsten. 

användningen av innehållet i tjänsten. Den 

rätt en person har i sin hemmedlemsstat 

till gränsöverskridande tillgång till digitalt 

innehåll online är endast avsedd för 

personligt bruk. 

 

Ändringsförslag  16 

Förslag till förordning 

Skäl 22 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(22) Tjänsteleverantörerna bör inte 

hållas ansvariga för åsidosättande av 

avtalsbestämmelser som strider mot 

skyldigheten att ge abonnenterna möjlighet 

att använda tjänsterna i en medlemsstat där 

de tillfälligt vistas. Därför bör klausuler i 

avtal som avser att förbjuda eller begränsa 

gränsöverskridande portabilitet av 

innehållstjänster online vara ogiltiga. 

(22) Tjänsteleverantörerna bör inte 

hållas ansvariga för åsidosättande av 

avtalsbestämmelser som strider mot 

skyldigheten att ge abonnenterna möjlighet 

att använda tjänsterna i en medlemsstat där 

de tillfälligt vistas. Därför bör klausuler i 

avtal som avser att förbjuda eller begränsa 

gränsöverskridande portabilitet av 

innehållstjänster online vara ogiltiga. 

Tjänsteleverantörer och rättsinnehavare 

som berörs av tillhandahållandet av 

innehållstjänster online bör inte få 

kringgå tillämpningen av denna 

förordning genom att välja ett tredjelands 

lagstiftning som tillämplig lag på avtal 

som de sluter sinsemellan eller på avtal 

mellan leverantörer och abonnenter. 

 

Ändringsförslag  17 

Förslag till förordning 

Skäl 23 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(23) Tjänsteleverantörer bör säkerställa 

att deras abonnenter får tillräckligt 

information om villkoren för utnyttjandet 

av innehållstjänster online i andra 

medlemsstater än hemmedlemsstaten. 

Förordningen gör det möjligt för 

rättighetsinnehavarna att kräva att 

tjänsteleverantören använder lämpliga 

metoder för att verifiera att 

(23) Tjänsteleverantörer bör så långt 

möjligt säkerställa att deras abonnenter får 

tillräckligt information om villkoren för 

och omfattningen av utnyttjandet av 

innehållstjänster online i andra 

medlemsstater än hemmedlemsstaten. 

Förordningens bestämmelser kräver att 

tjänsteleverantören använder lämpliga 

metoder för att verifiera att 
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innehållstjänster online tillhandahålls i 

överensstämmelse med denna förordning. 

Det bör dock säkerställas att metoderna är 

rimliga och inte går utöver vad som är 

nödvändigt för att uppnå detta syfte. 

Exempel på nödvändiga tekniska och 

organisatoriska åtgärder kan innefatta 

kontroll av IP-adress i stället för 

fortlöpande positionsövervakning, öppen 

information till berörda personer om 

kontrollmetoderna och deras syften samt 

lämpliga säkerhetsåtgärder. Eftersom det ut 

kontrollsynpunkt inte är platsen som är av 

betydelse, utan snarare i vilken 

medlemsstat som abonnenten har åtkomst 

till tjänsten, bör inga exakta 

lokaliseringsuppgifter samlas in och 

behandlas för detta ändamål. Om 

autentiseringen av en abonnent är 

tillräcklig för att den tjänst som 

tillhandahålls ska kunna levereras bör 

ingen identifiering av abonnenten krävas. 

innehållstjänster online tillhandahålls i 

överensstämmelse med denna förordning. 

Det bör dock säkerställas att metoderna 

lämnar utrymme för tjänsteleverantörerna 

att vara innovativa, och att de är rimliga, 

icke-inkräktande, respekterar rätten till 

integritet och inte går utöver vad som är 

nödvändigt för att uppnå detta syfte. 

Exempel på nödvändiga tekniska och 

organisatoriska åtgärder bör baseras på 

elektroniska identifieringsmetoder då 

abonnemanget inleds i stället för 

fortlöpande positionsövervakning, öppen 

information till berörda personer om 

kontrollmetoderna och deras syften samt 

lämpliga säkerhetsåtgärder. Eftersom det ut 

kontrollsynpunkt inte är platsen som är av 

betydelse, utan snarare i vilken 

medlemsstat som abonnenten har åtkomst 

till tjänsten, bör inga exakta 

lokaliseringsuppgifter samlas in och 

behandlas för detta ändamål. Om 

autentiseringen av en abonnent är 

tillräcklig för att den tjänst som 

tillhandahålls ska kunna levereras bör 

ingen identifiering av abonnenten krävas. 

Kontrollförfarandet bör genomföras 

enkelt och icke-kumulativt så att skydd av 

integritet och av personuppgifter 

säkerställs, och i möjligaste mån bör 

information som leverantören redan har 

laglig tillgång till och de minst 

betungande och enklaste metoder som 

finns tillgängliga användas. 

 

Ändringsförslag   18 

Förslag till förordning 

Skäl 23a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (23a) Vid tillämpning av denna 

förordning får en konsument inte hävda 

att han eller hon är permanent bosatt i 

fler än en medlemsstat. 
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Ändringsförslag  19 

Förslag till förordning 

Skäl 24 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(24) Denna förordning är förenlig med 

de grundläggande rättigheter och de 

principer som erkänns i Europeiska 

unionens stadga om de grundläggande 

rättigheterna. Förordningen bör således 

tolkas och tillämpas i överensstämmelse 

med dessa rättigheter och principer, särskilt 

rätten till respekt för privatlivet och 

familjelivet, rätten till skydd av 

personuppgifter, yttrandefriheten och 

näringsfriheten. All behandling av 

personuppgifter enligt denna förordning 

bör respektera de grundläggande 

rättigheterna, inklusive rätten till respekt 

för privat- och familjeliv och rätten till 

skydd av personuppgifter i enlighet med 

artiklarna 7 och 8 i Europeiska unionens 

stadga om de grundläggande rättigheterna, 

och måste överensstämma med direktiven 

95/46/EG27 och 2002/58/EG28. I synnerhet 

bör tjänsteleverantörer se till att all 

behandling av personuppgifter enligt denna 

förordning är nödvändig och proportionell i 

förhållande till syftet. 

(24) Denna förordning är förenlig med 

de grundläggande rättigheter och de 

principer som erkänns i Europeiska 

unionens stadga om de grundläggande 

rättigheterna. Förordningen bör således 

tolkas och tillämpas i överensstämmelse 

med dessa rättigheter och principer, särskilt 

rätten till respekt för privatlivet och 

familjelivet, rätten till skydd av 

personuppgifter, yttrandefriheten och 

näringsfriheten. All behandling av 

personuppgifter enligt denna förordning 

bör respektera de grundläggande 

rättigheterna, inklusive rätten till respekt 

för privat- och familjeliv, rätten till skydd 

av personuppgifter och rätten till 

immateriella rättigheter i enlighet med 

artiklarna 7, 8 och 17 i Europeiska 

unionens stadga om de grundläggande 

rättigheterna, och måste överensstämma 

med förordning (EU) 2016/67927 och 

direktiv 2002/58/EG28. I synnerhet bör 

tjänsteleverantörer se till att all behandling 

av personuppgifter enligt denna förordning 

är nödvändig och proportionell i 

förhållande till syftet. 

__________________ __________________ 

27 Europaparlamentets och rådets direktiv 

95/46/EG av den 24 oktober 1995 om 

skydd för enskilda personer med avseende 

på behandling av personuppgifter och om 

det fria flödet av sådana uppgifter (EGT L 

281, 23.11.1995, s. 31). 

27 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) av den 27 april 2016 om 

skydd för fysiska personer med avseende 

på behandling av personuppgifter och om 

det fria flödet av sådana uppgifter och om 

upphävande av direktiv 95/46/EG (EUT L 

119, 4.5.2016, s. 1). 

28 Europaparlamentets och rådets direktiv 

2002/58/EG av den 12 juli 2002 om 

behandling av personuppgifter och 

integritetsskydd inom sektorn för 

elektronisk kommunikation (direktivet om 

integritet och elektronisk kommunikation) 

(EGT L 201, 31.7.2002, s. 37) i sin ändrade 

28 Europaparlamentets och rådets direktiv 

2002/58/EG av den 12 juli 2002 om 

behandling av personuppgifter och 

integritetsskydd inom sektorn för 

elektronisk kommunikation (direktivet om 

integritet och elektronisk kommunikation) 

(EGT L 201, 31.7.2002, s. 37) i sin ändrade 



 

AD\1105124SV.doc 17/25 PE583.955v02-00 

 SV 

lydelse enligt direktiv 2006/24/EG och 

direktiv 2009/136/EG kallat direktivet om 

integritet och elektronisk kommunikation. 

lydelse enligt direktiv 2006/24/EG och 

direktiv 2009/136/EG kallat direktivet om 

integritet och elektronisk kommunikation. 

 

Ändringsförslag   20 

Förslag till förordning 

Skäl 25 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(25) Denna förordning bör inte påverka 

tillämpningen av konkurrensreglerna, 

särskilt inte artiklarna 101 och 102 i 

fördraget. De regler som förskrivs i denna 

förordning bör inte användas för att 

begränsa konkurrensen på ett sätt som 

strider mot fördraget. 

(25) Denna förordning bör inte påverka 

tillämpningen av konkurrensreglerna, 

särskilt inte artiklarna 101 och 102 i 

fördraget. De regler som förskrivs i denna 

förordning bör inte användas för att 

begränsa konkurrensen på ett sätt som 

strider mot fördraget. Innehållstjänster 

online som redan erbjuder alleuropeiska 

licenser enligt direktiv 2014/26/EU bör 

likaså undantas från denna förordnings 

tillämpningsområde. 

Ändringsförslag  21 

Förslag till förordning 

Skäl 26 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(26) Avtal där innehållet är licensierat 

brukar vanligen ingås för en relativt lång 

tid. Därför, och i syfte att se till att alla 

konsumenter i EU kan utnyttja 

gränsöverskridande portabilitet för 

innehållstjänster online på lika villkor, i tid 

och utan onödigt dröjsmål, bör denna 

förordning också gälla för avtal som ingåtts 

eller rättigheter som förvärvats före den 

dag då förordningen börjar tillämpas, om 

de är relevanta för en online-

innehållstjänsts gränsöverskridande 

portabilitet efter det datumet. Detta är 

också nödvändigt för att skapa lika villkor 

för tjänsteleverantörer på den inre 

marknaden, eftersom det gör det möjligt 

för tjänsteleverantörer som ingått 

långsiktiga avtal med rättighetsinnehavare 

(26) Avtal där innehållet är licensierat 

brukar vanligen ingås för en relativt lång 

tid. Därför, och i syfte att se till att alla 

konsumenter i EU kan utnyttja 

gränsöverskridande portabilitet för 

innehållstjänster online på lika villkor, i tid 

och utan onödigt dröjsmål, bör denna 

förordning också gälla för avtal som ingåtts 

eller rättigheter som förvärvats före den 

dag då förordningen börjar tillämpas, om 

de är relevanta för en online-

innehållstjänsts gränsöverskridande 

portabilitet efter det datumet, helt utan 

extra kostnader. Detta är också nödvändigt 

för att skapa lika villkor för 

tjänsteleverantörer på den inre marknaden, 

särskilt små och medelstora företag, 
eftersom det gör det möjligt för 
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att erbjuda sina abonnenter 

gränsöverskridande portabilitet, oberoende 

av leverantörens möjlighet att omförhandla 

sådana avtal. Denna bestämmelse ska 

dessutom garantera att tjänsteleverantörer 

när de gör nödvändiga arrangemang för 

gränsöverskridande portabilitet för sina 

tjänster kommer att kunna erbjuda sådan 

portabilitet för hela sitt utbud av 

onlineinnehåll. Slutligen bör bestämmelsen 

också innebära att rättighetsinnehavarna 

inte behöver omförhandla sina gällande 

licensavtal för att göra det möjligt för 

tjänsteleverantörer att erbjuda 

gränsöverskridande portabilitet för tjänster. 

tjänsteleverantörer som ingått långsiktiga 

avtal med rättsinnehavare att erbjuda sina 

abonnenter gränsöverskridande portabilitet, 

oberoende av leverantörens möjlighet att 

omförhandla sådana avtal. Denna 

bestämmelse ska dessutom garantera att 

tjänsteleverantörer när de gör nödvändiga 

arrangemang för gränsöverskridande 

portabilitet för sina tjänster kommer att 

kunna erbjuda sådan portabilitet för hela 

sitt utbud av onlineinnehåll. Slutligen bör 

bestämmelsen också innebära att 

rättsinnehavarna inte behöver 

omförhandla sina gällande licensavtal för 

att göra det möjligt för tjänsteleverantörer 

att erbjuda gränsöverskridande portabilitet 

för tjänster. 

 

Ändringsförslag   22 

Förslag till förordning 

Skäl 29 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(29) Eftersom syftet med denna 

förordning, nämligen anpassningen av de 

rättsliga ramarna så att gränsöverskridande 

portabilitet av innehållstjänster online 

tillhandahålls i unionen, inte i tillräcklig 

utsträckning kan uppnås av 

medlemsstaterna och det därför, på grund 

av dess omfattning och verkningar, 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. Därför påverkar denna 

förordning inte avsevärt hur rättigheter 

licensieras och tvingar inte rättsinnehavare 

eller tjänsteleverantörer att omförhandla 

avtal. Förslaget kräver dessutom inte att 

leverantören vidtar åtgärder för att 

säkerställa kvaliteten på tillhandahållandet 

av innehållstjänster online utanför 

(29) Eftersom syftet med denna 

förordning, nämligen anpassningen av de 

rättsliga ramarna så att gränsöverskridande 

portabilitet av innehållstjänster online 

tillhandahålls i unionen, inte i tillräcklig 

utsträckning kan uppnås av 

medlemsstaterna och det därför, på grund 

av dess omfattning och verkningar, 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. Därför påverkar denna 

förordning inte avsevärt hur rättigheter 

licensieras och tvingar inte rättsinnehavare 

eller tjänsteleverantörer att omförhandla 

avtal. Förslaget kräver dessutom inte att 

leverantören vidtar åtgärder för att 

säkerställa kvaliteten på tillhandahållandet 

av innehållstjänster online utanför 
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abonnentens hemmedlemsstat. Slutligen 

bör denna förordning inte tillämpas på 

tjänsteleverantörer som erbjuder tjänster 

utan betalning och som inte kontrollerar 

sina abonnenters hemmedlemsstat. Den 

medför därför inte några oproportionella 

kostnader. 

abonnentens hemmedlemsstat. Slutligen 

bör denna förordning inte tillämpas på 

tjänsteleverantörer som erbjuder tjänster 

utan betalning och som inte kontrollerar 

sina abonnenters hemmedlemsstat. Den 

medför därför inte några oproportionella 

kostnader för leverantörer av 

innehållstjänster online, rättsinnehavare 

eller slutanvändare. 

 

Ändringsförslag  23 

Förslag till förordning 

Artikel 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Genom denna förordning införs en 

gemensam metod för att se till att 

abonnenter till innehållstjänster online i 

unionen, när de är tillfälligt närvarande i 

en medlemsstat, kan få tillgång till och 

använda dessa tjänster. 

Genom denna förordning införs en 

gemensam metod för att se till att 

abonnenter till innehållstjänster online i 

unionen, när de tillfälligt vistas i en annan 

medlemsstat än hemmedlemsstaten, kan få 

tillgång till och använda dessa tjänster på 

samma sätt som när de befinner sig i sin 

hemmedlemsstat. 

 

Ändringsförslag  24 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) Abonnent: en konsument som, på 

grundval av ett avtal om tillhandahållandet 

av en innehållstjänst online får tillträde till 

och kan använda sådana tjänster i sin 

hemmedlemsstat. 

(a) Abonnent: en konsument som på 

grundval av ett avtal om tillhandahållande 

av en innehållstjänst online, mot betalning, 

eller – om tjänsteleverantören beslutar att 

villkoren för kontroll av 

hemmedlemsstaten redan är uppfyllda – 

utan kostnad får tillträde till och kan 

använda denna tjänst i sin 

hemmedlemsstat. 
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Ändringsförslag  25 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led c 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(c) hemmedlemsstat: den medlemsstat 

där abonnenten är permanent bosatt. 

(c) hemmedlemsstat: den medlemsstat 

där abonnenten är permanent bosatt, enligt 

beslut och tidigare verifiering under 

abonnemangsförfarandet. 

 

Ändringsförslag  26 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led d 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(d) tillfälligt närvarande: en abonnents 

vistelse i en annan medlemsstat än 

hemmedlemsstaten. 

(d) tillfälligt vistas: en abonnents icke-

stadigvarande vistelse i en annan 

medlemsstat än hemmedlemsstaten oavsett 

den faktiska längden på denna tillfälliga 

vistelse, under förutsättning att 

hemmedlemsstaten har verifierats i 

enlighet med artikel 2 andra stycket. 

 

Ändringsförslag  27 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led e – stycke 2 – led 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(2) utan betalning, förutsatt att 

abonnentens hemmedlemsstat kontrolleras 

av leverantören. 

(2) utan betalning, förutsatt att 

abonnentens hemmedlemsstat effektivt 

kontrolleras av leverantören på grundval 

av abonnentens bekräftelse online av sin 

hemmedlemsstat eller på grundval av 

abonnentens skatterättsliga hemvist, 

identitetskort, elektroniska 

identifikationsmedel, särskilt E-

legitimation i enlighet med förordning 

(EU) nr 910/2014 eller annat dokument 

online som bekräftar var abonnenten är 

permanent bosatt. 
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Ändringsförslag  28 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(1) Leverantören av innehållstjänster 

online ska ge abonnenter som är tillfälligt 

närvarande i en annan medlemsstat 

möjlighet att få tillgång till och använda 

innehållstjänsten online. 

(1) Leverantören av innehållstjänster 

online som tillhandahålls mot betalning, 

eller innehållstjänster online som 

tillhandahålls utan betalning men som är 

föremål för en förhandskontroll av 

abonnentens hemmedlemsstat, ska ge 

abonnenter som tillfälligt vistas i en annan 

medlemsstat möjlighet att få tillgång till 

och använda de innehållstjänster online 

för vilka användaren har ett lagligt 

abonnemang, utan extra kostnad. 

 

Ändringsförslag  29 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(3) Leverantören av innehållstjänster 

online ska underrätta abonnenterna om 

kvaliteten på leveransen av 

innehållstjänster online som tillhandahålls 

i enlighet med punkt 1. 

(3) Leverantören av innehållstjänster 

online ska ge abonnenterna information 

om kvaliteten på leveransen av 

innehållstjänster online och dess 

eventuella begränsningar, i enlighet med 

punkt 1, innan tjänsten tillhandahålls. 

 

Ändringsförslag   30 

Förslag till förordning 

Artikel 5 – punkt 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(1) Avtalsbestämmelser, inbegripet 

avtalsbestämmelser mellan innehavare av 

upphovsrätt och närstående rättigheter, 

eller innehavare av andra rättigheter som är 

relevanta för användningen av innehåll i 

innehållstjänster online, å ena sidan, och 

tjänsteleverantörer å andra sidan, samt 

(1) Avtalsbestämmelser, inbegripet 

avtalsbestämmelser mellan innehavare av 

upphovsrätt och närstående rättigheter, 

eller innehavare av andra rättigheter som är 

relevanta för användningen av innehåll i 

innehållstjänster online, å ena sidan, och 

tjänsteleverantörer å andra sidan, samt 
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mellan tjänsteleverantörerna och 

abonnenter, som strider mot artiklarna 3.1 

och 4 ska vara ogiltiga. 

avtalsbestämmelser mellan 

tjänsteleverantörerna och abonnenter som 

kan få till effekt att de hindrar 

tillämpningen av denna förordning ska 

vara ogiltiga. 

 

Ändringsförslag   31 

Förslag till förordning 

Artikel 5 – punkt 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(2) Trots vad som sägs i punkt 1 kan 

innehavare av upphovsrätt och 

närstående rättigheter eller av andra 

rättigheter till innehåll i innehållstjänster 

online kräva att tjänsteleverantören 

använder lämpliga metoder för att 

kontrollera att innehållstjänsten online 

tillhandahålls i enlighet med artikel 3.1, 

förutsatt att de lämpliga metoderna är 

rimliga och inte går utöver vad som är 

nödvändigt för att uppnå syftet. 

utgår 

 

Ändringsförslag   32 

Förslag till förordning 

Artikel 6 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Den behandling av personuppgifter som 

utförs inom ramen för denna förordning, i 

synnerhet i samband med kontroll enligt 

artikel 5.2, ska utföras i enlighet med 

direktiven 95/46/EG och 2002/58/EG. 

Den behandling av personuppgifter som 

utförs inom ramen för denna förordning 

ska ske i överensstämmelse med direktiv 

95/46/EG och direktiv 2002/58/EG. 

 

Ändringsförslag  33 

Förslag till förordning 

Artikel 7a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 7a 
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 Principen om teknikneutralitet 

 Konsumenterna ska ha rätt att fritt välja 

mellan den utrustning och teknik som 

erbjuds på marknaden för att få tillgång 

till innehåll online, och fritt byta mellan 

dessa. Tillhandahållandet av portabla 

tjänster bör inte vara beroende av extra 

tekniska krav och ska göras i en miljö 

med tekniskt neutral och driftskompatibel 

maskinvara och programvara. 

 

Ändringsförslag  34 

Förslag till förordning 

Artikel 7b (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 7b 

 Utvärdering 

 Senast tre år efter den här förordningens 

ikraftträdande ska kommissionen 

utvärdera dess genomförande och lämna 

en rapport med slutsatser till 

Europaparlamentet och rådet. 

 Rapporten ska innehålla en utvärdering 

av användningen av gränsöverskridande 

portabilitet och av kontrollmetoder, ägna 

särskild uppmärksamhet åt huruvida de 

lösningar som skapats och tillämpats haft 

positiv eller negativ inverkan på 

utvecklingen av den digitala inre 

marknaden, och, om nödvändigt, bedöma 

behovet av en översyn. Kommissionens 

rapport ska vid behov åtföljas av ett 

lagstiftningsförslag. 

 

Ändringsförslag  35 

Förslag till förordning 

Artikel 8 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Den ska tillämpas från och med den Den ska tillämpas från och med den 
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[datum: 6 månader efter den dag den har 

offentliggjorts]. 

[datum: 12 månader efter den dag den har 

offentliggjorts], vilket inte hindrar att 

tjänsteleverantörer som så har möjlighet 

kan säkerställa portabilitet enligt denna 

förordning redan tidigare. 
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