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Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för rättsliga frågor att 
som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet bekräftar att informationssamhället är en mycket viktig pelare i 
Lissabonstrategin, som baseras på tillgång till kunskap och skydd av digitalt innehåll med 
hjälp av ett strängt och effektivt skyddssystem för upphovsrätt och närliggande rättigheter.

2. Europaparlamentet påminner om att direktiv 2001/29/EG om harmonisering av vissa 
aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället är en 
nödvändig del av gemenskapens lagstiftning om skyddet av immateriella rättigheter i 
digital miljö i enlighet med Världsorganisationen för den intellektuella äganderättens 
(WIPO) Internetfördrag.

3. Europaparlamentet noterar att man i kommissionens betänkande om tillämpningen av 
direktiv 2001/29/EG framhåller att genomförandet av artiklarna 5, 6 och 8 varierar i de 
olika medlemsstaterna, vilket får till följd att de nationella domstolarna gör olika 
tolkningar och fattar olika beslut. Kommissionens betänkande påminner om att dessa
beslut nu är införlivade i rättspraxis.

4. Europaparlamentet ber kommissionen att fortsätta med sin noggranna övervakning av 
tillämpningen av direktiv 2001/29/EG och att regelbundet rapportera om frågan till 
parlamentet och rådet.

5. Europaparlamentet välkomnar kommissionens antagande av grönboken ”Upphovsrätten i 
kunskapsekonomin” och uppmanar kommissionen att, efter att ha rådgjort med alla 
intressenter, omarbeta direktiv 2001/29/EG och förtydliga formuleringen i 
artiklarna 5, 6 och 8 för att garantera att det rättsliga ramverket för skydd av upphovsrätt i 
informationssamhället harmoniseras inom gemenskapen.
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