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FÖRSLAG

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

Europaparlamentet rekommenderar kommissionen att

1. främja tillgång på licenser för immateriella rättigheter som gäller i hela EU,

2. överväga möjligheten att, som ett steg mot en inre marknad för immateriella rättigheter, se 
till att licens utfärdas på originalspråken, så att innehavare av licens för verk på ett visst 
språk kan distribuera dessa inom EU på det språket,

3. främja interoperabilitet och teknikneutralitet så att innehåll som omfattas av immateriella 
rättigheter kan distribueras oavsett vilken teknik eller vilket format som används, och så 
att innehåll kan konverteras till att passa olika format,

4. se till att immateriella rättigheter fortsatt åtnjuter ett kraftfullt skydd och samtidigt 
underlätta för laglig användning av verk genom ett snabbt och enkelt 
licensieringsförfarande, med ett urval av licenstyper som alla gäller i hela EU, där det 
klart och tydligt framgår vem som är innehavare av den immateriella produkten,

5. överväga att införa verkningsfulla påföljder för att avskräcka från brott mot upphovsrätten 
och därmed förhindra förluster för rättighetsinnehavarna, och samtidigt upprätthålla 
principen om att kommunikationsleverantörer, för att ta ett exempel, endast förmedlar 
innehåll och därför inte kan hållas ansvariga för överträdelser som förverkligas eller 
underlättas genom utnyttjande av tjänster som de tillhandahåller,

6. så långt det går utnyttja de möjligheter till påföljder som konkurrens- och 
handelslagstiftningen erbjuder i tillämpliga fall, 

7. se till att alla konsekvensbedömningar även omfattar en bedömning av konsekvenserna för 
immateriella rättigheter, särskilt i den mån de berör små och medelstora företag,

8. genom EU:s observationscentrum för varumärkesförfalskning och pirattillverkning bidra 
till utvecklingen av förfaranden och kriterier som uppfyller gemensamma normer och som 
gör det möjligt att ta fram tillförlitliga och jämförbara uppgifter om omfattningen av och 
värdet på den varumärkesförfalskning och pirattillverkning som förekommer i olika 
sektorer.


