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FORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Retsudvalget, som er korresponderende 
udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

henstiller, at Kommissionen

1. fremmer tilgængeligheden af EU-dækkende licenser til intellektuelle ejendomsrettigheder;

2. som et skridt hen imod et indre marked for intellektuelle ejendomsrettigheder overvejer at 
udstede licenser på originalsproget, således at indehaveren af en licens for et værk på et 
givent sprog kan udbrede værket i hele EU på dette sprog;

3. fremmer interoperabilitet og teknologisk neutralitet, hvorved indhold omfattet af 
intellektuel ejendomsret kan udbredes uanset den anvendte teknologi og det anvendte 
format, og det gøres muligt at konvertere indhold fra og til forskellige formater; 

4. opretholder en omfattende beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder, samtidig med 
at den lovlige anvendelse af værker gennem lettilgængelige, EU-dækkende 
licensmuligheder gøres lettere og understøttes af gennemskuelighed vedrørende 
rettighedshaverne;

5. overvejer virkningsfulde sanktioner, der kan afskrække fra brud på ophavsretten og 
beskytte rettighedshavere mod tab som følge heraf, og samtidig respekterer princippet om, 
at f.eks. kommunikationsudbydere blot er forbindelsesled og derfor ikke kan holdes 
ansvarlige for lovbrud, der sker via eller gøres nemmere som følge af deres 
serviceydelser;

6. i videst muligt omfang gør brug af alle til rådighed stående sanktionsmuligheder inden for 
rammerne af konkurrence- og handelslovgivningen, hvor det er relevant;

7. lader en evaluering af indvirkningerne på intellektuelle ejendomsrettigheder, især på små 
og mellemstore virksomheder, indgå i alle konsekvensanalyser, hvor det er relevant;

8. gennem Det Europæiske Observationscenter for Varemærkeforfalskning og Piratkopiering 
bidrager til udviklingen af fælles standardiserede procedurer og kriterier, der kan 
muliggøre indsamlingen af pålidelige og sammenlignelige data om hyppigheden og 
værdien af varemærkeforfalskning og piratkopiering på tværs af sektorerne.


