
PE603.740/ 1

DA

10.5.2017 A8-0378/ 001-053

ÆNDRINGSFORSLAG 001-053 
af Retsudvalget

Betænkning
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Grænseoverskridende mobile onlineindholdstjenester i det indre marked 

Forslag til forordning (COM(2015)0627 – C8-0392/2015 – 2015/0284(COD))

_____________________________________________________________

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Henvisning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- der henviser til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, særlig 
artikel 114,

- under henvisning til traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde, 
særlig artikel 114 sammenholdt med 
artikel 169,

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Da det indre marked omfatter et 
område uden indre grænser og bl.a. bygger 
på fri bevægelighed for tjenesteydelser og 
personer, er det nødvendigt at fastsætte, at 
forbrugerne kan bruge 
onlineindholdstjenester, der giver adgang 
til indhold såsom musik, spil, film eller 
sportsbegivenheder ikke blot i deres 
bopælsmedlemsstat, men også når de 

(1) Forbrugernes adgang til 
grænseoverskridende mobile 
onlineindholdstjenester, der forud er 
lovligt erhvervet i deres 
bopælsmedlemsstat, er afgørende for et 
velfungerende indre marked og for en 
effektiv håndhævelse af principperne om 
fri bevægelighed for personer og tjenester. 
Da det indre marked omfatter et område 
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midlertidigt opholder sig i andre EU-
medlemsstater. Derfor bør hindringerne for 
adgang til og brug af sådanne 
onlineindholdstjenester fjernes.

uden indre grænser og bl.a. bygger på fri 
bevægelighed for tjenesteydelser og 
personer, er det nødvendigt at sikre, at 
forbrugerne kan bruge 
onlineindholdstjenester, der giver adgang 
til indhold såsom musik, spil, film, 
underholdningsprogrammer eller 
sportsbegivenheder ikke blot i deres 
bopælsmedlemsstat, men også når de 
midlertidigt opholder sig i andre EU-
medlemsstater i forbindelse med 
eksempelvis ferie, forretninger eller 
studier. Derfor bør hindringerne for 
adgang til og brug af sådanne 
grænseoverskridende 
onlineindholdstjenester fjernes så hurtigt 
som muligt uden ekstraomkostninger for 
brugeren, navnlig i sektorer, hvor 
mobiliteten for indhold stadig er 
begrænset.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Den teknologiske udvikling, der fører 
til udbredelse af bærbart udstyr såsom 
tablets og smartphones, letter i stigende 
grad brugen af onlineindholdstjenester ved 
at give adgang til dem, uanset hvor 
forbrugerne befinder sig. Der er en hurtigt 
voksende efterspørgsel fra forbrugerne 
efter adgang til indhold og innovative 
onlinetjenester ikke kun i deres hjemland, 
men også når de midlertidigt opholder sig i 
en anden EU-medlemsstat. 

(2) Den teknologiske udvikling, der fører 
til udbredelse af bærbart udstyr såsom 
laptops, tablets og smartphones, letter i 
stigende grad brugen af 
onlineindholdstjenester ved at give adgang 
til dem, uanset hvor forbrugerne befinder 
sig. Der er en hurtigt voksende 
efterspørgsel fra forbrugerne efter adgang 
til indhold og innovative onlinetjenester. 
Denne nye forbrugstype bør ledsages af 
foranstaltninger, der letter adgangen til 
onlineindholdstjenester for abonnenter, 
når de midlertidigt opholder sig i en anden 
EU-medlemsstat, til gavn for forbrugere i 
Den Europæiske Union. En kontrolleret, 
overvåget og proportionel gennemførelse 
af den grænseoverskridende mobilitet vil 
give brugerne en yderligere mulighed for 
at få lovlig adgang til 
onlineindholdstjenester. Udtrykket 
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"midlertidigt ophold" bør stå i et rimeligt 
forhold til målsætningen for denne 
forordning, som er at tilbyde 
grænseoverskridende mobile 
onlineindholdstjenester til abonnenter, 
der opholder sig midlertidigt i en anden 
medlemsstat i Unionen, og som 
sædvanligvis opholder sig i deres 
bopælsmedlemsstat.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Forbrugerne indgår i stigende grad 
aftaler med tjenesteudbydere om levering 
af onlineindholdstjenester. Forbrugere, der 
midlertidigt opholder sig i en anden EU-
medlemsstat, kan dog ofte ikke få adgang 
til eller bruge de onlineindholdstjenester, 
som de har erhvervet ret til at bruge i deres 
hjemland.

(3) Forbrugerne indgår i stigende grad 
aftaler med tjenesteudbydere om levering 
af onlineindholdstjenester. Forbrugere, der 
midlertidigt opholder sig i en anden EU-
medlemsstat, kan dog ofte ikke vedblive 
med at få adgang til eller bruge de 
onlineindholdstjenester, som de lovligt har 
erhvervet ret til at bruge i deres 
bopælsmedlemsstat.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Der er en række hindringer for 
leveringen af disse tjenester til forbrugere, 
som midlertidigt opholder sig i en anden 
medlemsstat. Visse onlinetjenester 
omfatter indhold såsom musik, spil eller 
film, der er beskyttet af ophavsrettigheder 
og/eller beslægtede rettigheder i henhold til 
EU-retten. Hindringerne for 
grænseoverskridende mobile 
onlineindholdstjenester skyldes navnlig, at 
rettighederne til transmission af indhold, 
der er beskyttet af ophavsrettigheder 
og/eller beslægtede rettigheder, såsom 

(4) Der er en række hindringer for 
leveringen af disse tjenester til forbrugere, 
som midlertidigt opholder sig i en anden 
medlemsstat. Visse onlinetjenester 
omfatter indhold såsom musik, spil, 
underholdningsprogrammer eller film, der 
er beskyttet af ophavsrettigheder og/eller 
beslægtede rettigheder i henhold til EU-
retten. I øjeblikket er problemerne med 
grænseoverskridende mobile 
onlineindholdstjenester forskellige fra den 
ene sektor til den anden: Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
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audiovisuelle værker, ofte er omfattet af 
territoriale licenser, og at udbyderne af 
onlinetjenester kan vælge at kun at 
betjene bestemte markeder.

2014/26/EU1a omhandler musiksektoren 
og giver mulighed for multiterritoriale 
licenser og paneuropæiske licenser, mens 
den audiovisuelle sektor, hvor modellen 
med eksklusive territoriale licenser er 
fremherskende, endnu ikke er blevet 
reguleret. Denne retsakt har til formål at 
løse de vanskeligheder, der er forbundet 
med at tilbyde mobilitet i de berørte 
sektorer, uden at det går ud over det høje 
beskyttelsesniveau, der sikres af ophavsret 
og beslægtede rettigheder i Unionen, og 
navnlig uden at det går ud over de 
eksisterende territoriale licensmodeller, 
som spiller en central rolle i 
finansieringen og produktionen af 
kulturelt indhold, der er afpasset efter de 
forskellige markeder i Unionen, og som 
bidrager til at videreføre en stærk 
europæisk kulturel mangfoldighed. 
__________________
1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2014/26/EU af 26. februar 2014 om 
kollektiv forvaltning af ophavsret og 
beslægtede rettigheder samt 
multiterritoriale licenser for rettigheder til 
musikværker med henblik på 
onlineanvendelse i det indre marked 
(EUT L 84 af 20.3.2014, s. 72).

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Det samme gælder for andre former 
for indhold såsom sportsbegivenheder, der 
ikke er beskyttet af ophavsrettigheder 
og/eller beslægtede rettigheder i henhold til 
EU-retten, men som kan være beskyttet af 
ophavsrettigheder, beslægtede rettigheder 
eller i medfør af særlig national lovgivning, 
og for hvilke arrangørerne af sådanne 
begivenheder ofte har meddelt licenser, 
eller som tilbydes af udbydere af 
onlinetjenester på territorial basis. Radio- 

(5) Det samme gælder for andre former 
for indhold såsom sportsbegivenheder, der 
ikke er beskyttet af ophavsrettigheder 
og/eller beslægtede rettigheder i henhold til 
EU-retten, men som kan være beskyttet af 
ophavsrettigheder, beslægtede rettigheder 
eller i medfør af særlig national lovgivning, 
og for hvilke arrangørerne af sådanne 
begivenheder ofte har meddelt licenser, 
eller som tilbydes af udbydere af 
onlinetjenester på territorial basis. Radio- 
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og tv-foretagenders transmissioner af 
sådant indhold ville være beskyttet af 
beslægtede rettigheder, som er 
harmoniseret på EU-plan. Endvidere 
omfatter transmissioner af sådant indhold 
ofte ophavsretligt beskyttede elementer 
såsom musik, videosekvenser ved 
indledningen eller afslutningen eller grafik. 
Derudover er visse aspekter af sådanne 
transmissioner af begivenheder af 
væsentlig samfundsmæssig interesse eller 
af stor interesse for offentligheden til brug i 
forbindelse med korte nyhedsindslag blevet 
harmoniseret ved Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2010/13/EU22. Endelig 
omfatter audiovisuelle medietjenester som 
omhandlet i direktiv 2010/13/EU tjenester, 
der giver adgang til indhold såsom 
sportsbegivenheder, nyheder eller aktuelle 
begivenheder.

og tv-foretagenders transmissioner af 
sådant indhold ville være beskyttet af 
beslægtede rettigheder, som er 
harmoniseret på EU-plan. Endvidere 
omfatter transmissioner af sådant indhold 
ofte ophavsretligt beskyttede elementer 
såsom musik, videosekvenser ved 
indledningen eller afslutningen eller grafik. 
Derudover er visse aspekter af sådanne 
transmissioner af begivenheder af 
væsentlig samfundsmæssig interesse eller 
af stor interesse for offentligheden til brug i 
forbindelse med korte nyhedsindslag blevet 
harmoniseret ved Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2010/13/EU22. Endelig 
omfatter audiovisuelle medietjenester som 
omhandlet i direktiv 2010/13/EU tjenester, 
der giver adgang til indhold såsom 
sportsbegivenheder, nyheder eller aktuelle 
begivenheder. I henhold til artikel 167, 
stk. 4, i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde tager Unionen 
hensyn til de kulturelle aspekter i sin 
indsats i henhold til andre bestemmelser i 
traktaterne. Der skal ligeledes i henhold 
til artikel 3 i traktaten om Den 
Europæiske Union tages hensyn til 
respekt for og adgang til kulturel 
mangfoldighed, hvilket er genstand for 
UNESCO's konvention af 20. oktober 
2005 om beskyttelse og fremme af de 
kulturelle udtryksformers mangfoldighed.

__________________ __________________
22 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2010/13/EU af 10. marts 2010 om 
samordning af visse love og administrative 
bestemmelser i medlemsstaterne om udbud 
af audiovisuelle medietjenester, EUT L 95 
af 15.4.2010, s. 1-24. 

22 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2010/13/EU af 10. marts 2010 om 
samordning af visse love og administrative 
bestemmelser i medlemsstaterne om udbud 
af audiovisuelle medietjenester (EUT L 95 
af 15.4.2010, s. 1).

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Derfor markedsføres (6) Derfor markedsføres 
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onlineindholdstjenester i stigende grad som 
en pakke, i hvilken indhold, der ikke er 
beskyttet af ophavsrettigheder og/eller 
beslægtede rettigheder, ikke kan adskilles 
fra indhold, som er beskyttet af 
ophavsrettigheder og/eller beslægtede 
rettigheder, uden at værdien af den 
tjeneste, der ydes forbrugerne, mindskes 
væsentligt. Dette er navnlig tilfældet med 
premium-indhold såsom 
sportsbegivenheder eller andre 
begivenheder af væsentlig interesse for 
forbrugerne. For at tjenesteudbyderne kan 
give forbrugerne fuld adgang til deres 
onlineindholdstjenester, er det tvingende 
nødvendigt, at denne forordning også 
dækker indhold, der anvendes af 
onlineindholdstjenester, og at den derfor 
finder anvendelse på audiovisuelle 
medietjenester som omhandlet i direktiv 
2010/13/EU samt på radio- og tv-
foretagender transmissioners betragtet 
under ét.

onlineindholdstjenester i stigende grad som 
en pakke, i hvilken indhold, der ikke er 
beskyttet af ophavsrettigheder og/eller 
beslægtede rettigheder, ikke kan adskilles 
fra indhold, som er beskyttet af 
ophavsrettigheder og/eller beslægtede 
rettigheder, uden at værdien af den 
tjeneste, der ydes forbrugerne, mindskes 
væsentligt. Dette er navnlig tilfældet med 
premium-indhold såsom 
sportsbegivenheder eller andre 
begivenheder af væsentlig interesse for 
forbrugerne. For at tjenesteudbyderne kan 
give forbrugerne fuld adgang til deres 
onlineindholdstjenester under 
forbrugernes midlertidige ophold i en 
anden medlemsstat end 
bopælsmedlemsstaten, er det tvingende 
nødvendigt, at denne forordning også 
dækker indhold, der anvendes af 
onlineindholdstjenester, og at den derfor 
finder anvendelse på audiovisuelle 
medietjenester som omhandlet i direktiv 
2010/13/EU samt på radio- og tv-
foretagender transmissioners betragtet 
under ét.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Rettigheder til værker og andre 
beskyttede frembringelser er harmoniseret, 
bl.a. i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 96/9/EF23, Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2001/29/EF24, Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2006/115/EF25 og i Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2009/2426. 

(7) Rettigheder til værker og andre 
beskyttede frembringelser er harmoniseret, 
bl.a. i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 96/9/EF23, Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2001/29/EF24, Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2006/115/EF25, Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2009/24/EF26 og direktiv 
2014/26/EU.

__________________ __________________
23 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
96/9/EF af 11. marts 1996 om retlig 
beskyttelse af databaser, EFT L 077 af 

23 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
96/9/EF af 11. marts 1996 om retlig 
beskyttelse af databaser (EFT L 77 af 
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27.3.1996, s. 20-28. 27.3.1996, s. 20).
24 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2001/29/EF af 22. maj 2001 om 
harmonisering af visse aspekter af 
ophavsret og beslægtede rettigheder i 
informationssamfundet, EFT L 167 af 
22.6.2001, s. 10-19. 

24 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2001/29/EF af 22. maj 2001 om 
harmonisering af visse aspekter af 
ophavsret og beslægtede rettigheder i 
informationssamfundet (EFT L 167 af 
22.6.2001, s. 10).

25 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2006/115/EF af 12. december 2006 om 
udlejnings- og udlånsrettigheder samt om 
visse andre ophavsretsbeslægtede 
rettigheder i forbindelse med intellektuel 
ejendomsret, EUT L 376 af 27.12.2006, s. 
28-35. 

25 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2006/115/EF af 12. december 2006 om 
udlejnings- og udlånsrettigheder samt om 
visse andre ophavsretsbeslægtede 
rettigheder i forbindelse med intellektuel 
ejendomsret (EUT L 376 af 27.12.2006, s. 
28).

26 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/24/EF af 23. april 2009 om retlig 
beskyttelse af edbprogrammer, EUT L 111 
af 5.5.2009, s. 16-22. 

26 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/24/EF af 23. april 2009 om retlig 
beskyttelse af edbprogrammer (EUT L 111 
af 5.5.2009, s. 16).

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Det er ikke altid muligt at erhverve 
licens til de pågældende rettigheder, 
navnlig når licensen til 
indholdsrettighederne er meddelt på 
eksklusivt grundlag. For at sikre den 
territoriale eneret forpligter 
onlinetjenesteydere sig i deres licensaftaler 
med rettighedshaverne, herunder radio- og 
tv-foretagender eller arrangører af 
begivenheder, til at forhindre deres 
abonnenter i at få adgang til og benytte 
deres tjeneste uden for det geografiske 
område, for hvilket tjenesteudbyderen har 
fået meddelt licens. Disse kontraktlige 
begrænsninger, der pålægges 
tjenesteudbyderne, kræver, at udbyderne 
træffer foranstaltninger f.eks. i form af at 
forbyde adgang til deres tjenester fra IP-
adresser uden for det pågældende 
geografiske område. Derfor skal én af 
hindringerne for grænseoverskridende 

(10) Det er ikke altid muligt at erhverve 
licens til de pågældende rettigheder, 
navnlig når licensen til 
indholdsrettighederne er meddelt på 
eksklusivt grundlag. For at sikre den 
territoriale eneret forpligter 
onlinetjenesteydere sig i deres licensaftaler 
med rettighedshaverne, herunder radio- og 
tv-foretagender eller arrangører af 
begivenheder, til at forhindre deres 
abonnenter i at få adgang til og benytte 
deres tjeneste uden for det geografiske 
område, for hvilket tjenesteudbyderen har 
fået meddelt licens. Samtidig med at 
respektere territorialitetsprincippet, der er 
nødvendigt for at sikre en god udvikling 
og varig finansiering af den europæiske 
audiovisuelle sektor og filmsektor, bør 
denne forordning opfylde ønsket om 
adgang til og brug af 
onlineindholdstjenester mobilt i Unionen 
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mobile onlineindholdstjenester findes i de 
aftaler, der er indgået mellem 
onlinetjenesteudbydere og deres 
abonnenter, der igen afspejler de klausuler 
om territoriale begrænsninger, der er 
indeholdt i de aftaler, som er indgået 
mellem disse tjenesteudbydere og 
rettighedshaverne.

for alle abonnenter, der midlertidigt 
opholder sig i en anden medlemsstat end 
deres bopælsmedlemsstat.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Derudover fandt Domstolen i 
forenede sager C-403/08 og C-429/08, 
Football Association Premier League and 
Others, EU:C:2011:631, at visse 
begrænsninger i leveringen af tjenester 
ikke kan begrundes i formålet om 
beskyttelse af intellektuelle 
ejendomsrettigheder.

(11) Derudover bør der tages højde for 
Domstolens dom i de forenede sager C-
403/08 og C-429/08, Football Association 
Premier League and Others1a. 

_________________
1a  Domstolens dom af 4. oktober 2011, 
Football Association Premier League 
m.fl., C-403/08 og C-429/08, 
ECLI:EU:C:2011:631.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Derfor er formålet med denne 
forordning at tilpasse den retlige ramme for 
at sikre, at udstedelsen af licens til 
rettigheder ikke længere udgør hindringer 
for grænseoverskridende mobile 
onlineindholdstjenester i EU, og at der 
kan sikres grænseoverskridende mobilitet.

(12) Derfor er formålet med denne 
forordning at tilpasse den retlige ramme 
vedrørende ophavsret og beslægtede 
rettigheder for at nå til en fælles tilgang til 
levering af onlineindholdstjenester til 
abonnenter, der midlertidigt opholder sig i 
en anden medlemsstat end deres 
bopælsmedlemsstat, uden 
ekstraomkostninger for abonnenten; 
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hertil bør der opstilles en entydig juridisk 
fiktion, der skal fjerne de hindringer for 
lovligt erhvervet onlineindholds mobilitet, 
som er forbundet med udstedelsen af 
licenser til rettigheder. Begrebet 
grænseoverskridende mobilitet bør klart 
adskilles fra begrebet 
grænseoverskridende adgang, som under 
ingen omstændigheder falder ind under 
denne forordnings anvendelsesområde.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Denne forordning bør derfor gælde 
for onlineindholdstjenester, som en 
tjenesteudbyder, efter at have erhvervet de 
relevante rettigheder fra rettighedshaverne 
på et bestemt geografisk område, yder til 
sine abonnenter i henhold til en aftale 
uanset på hvilken måde, herunder ved 
hjælp af streaming, download eller enhver 
anden teknik, der gør det muligt at bruge 
dette indhold. En registrering med henblik 
på at modtage meddelelser om indhold 
eller en simpel accept af HTML-cookies 
bør ikke betragtes som en aftale om 
levering af onlineindholdstjenester efter 
denne forordning.

(13) Denne forordning bør derfor gælde 
for onlineindholdstjenester, som en 
tjenesteudbyder, efter at have erhvervet de 
relevante rettigheder fra rettighedshaverne 
på et bestemt geografisk område, yder til 
sine abonnenter i henhold til en aftale 
uanset på hvilken måde, herunder ved 
hjælp af streaming, download, 
applikationer eller enhver anden teknik, 
der gør det muligt at bruge dette indhold. 
En registrering med henblik på at modtage 
meddelelser om indhold, et simpelt 
loginsystem baseret på generelle 
personlige oplysninger såsom brugerens 
e-mailadresse eller navn eller en simpel 
accept af HTML-cookies bør ikke betragtes 
som en aftale om levering af 
onlineindholdstjenester efter denne 
forordning.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Denne forordning bør kun finde 
anvendelse på onlineindholdstjenester, som 

(15) Denne forordning bør kun finde 
anvendelse på onlineindholdstjenester, som 
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abonnenterne reelt har adgang til og bruger 
i den medlemsstat, hvor de har deres 
sædvanlige opholdssted, uden at være 
begrænset til et bestemt sted, da det ikke er 
hensigtsmæssigt at kræve, at 
tjenesteudbydere, der ikke tilbyder mobile 
tjenester i deres hjemland, skal gøre det på 
tværs af grænserne.

abonnenterne reelt har adgang til og bruger 
i deres bopælsmedlemsstat, uden at være 
begrænset til et bestemt sted, da det ikke er 
hensigtsmæssigt at kræve, at 
tjenesteudbydere, der ikke tilbyder mobile 
tjenester i en abonnents 
bopælsmedlemsstat, skal gøre det på tværs 
af grænserne.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Denne forordning bør finde 
anvendelse på onlineindholdstjenester, der 
leveres mod betaling. Udbydere af sådanne 
tjenester er i stand til at verificere deres 
abonnenters bopælsmedlemsstat. Retten til 
at bruge en onlineindholdstjeneste bør 
anses for at være erhvervet mod betaling, 
uanset om denne betaling finder sted 
direkte til udbyderen af 
onlineindholdstjenesten eller til en anden 
part såsom en udbyder, der tilbyder en 
pakke, som kombinerer teletjenester og en 
onlineindholdstjeneste, der drives af en 
anden udbyder.

(16) Denne forordning bør finde 
anvendelse på onlineindholdstjenester, der 
leveres mod betaling. Udbydere af sådanne 
tjenester er i stand til at verificere deres 
abonnenters bopælsmedlemsstat. Retten til 
at bruge en onlineindholdstjeneste bør 
anses for at være erhvervet mod betaling, 
uanset om denne betaling finder sted 
direkte til udbyderen af 
onlineindholdstjenesten eller til en anden 
part såsom en udbyder, der tilbyder en 
pakke, som kombinerer teletjenester og en 
onlineindholdstjeneste, der drives af en 
anden udbyder. Betaling af et obligatorisk 
gebyr for offentlige tv-
radiospredningstjenester bør ikke 
betragtes som betaling for 
grænseoverskridende mobil adgang til 
disse onlineindholdstjenester.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Onlineindholdstjenester, der stilles 
til rådighed gratis, er også omfattet af 
anvendelsesområdet for denne 
forordning, i det omfang udbyderne 

(17) I øjeblikket verificerer udbydere af 
onlineindholdstjenester, der stilles til 
rådighed gratis, generelt ikke deres 
brugeres bopælsmedlemsstat med 
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verificerer deres abonnenters 
bopælsmedlemsstat. 
Onlineindholdstjenester, der stilles til 
rådighed gratis, og hvis udbydere ikke 
verificerer deres abonnenters 
bopælsmedlemsstat, bør ligge uden for 
anvendelsesområdet for denne forordning, 
da deres medtagelse ville indebære en 
større ændring af den måde, hvorpå disse 
tjenester leveres, og medføre 
uforholdsmæssigt høje omkostninger. 
Verifikationen af abonnentens 
bopælsmedlemsstat bør baseres på 
oplysninger såsom betaling af licens for 
andre tjenester, der leveres i 
bopælsmedlemsstaten, eksistensen af en 
aftale om internet- eller 
telefonforbindelse, IP-adresse eller andre 
identifikationsmidler, hvis de giver 
udbyderen rimelige indikatorer for 
abonnenternes bopælsmedlemsstat.

tilstrækkelig sikkerhed. Nogle af disse 
udbydere verificerer imidlertid allerede 
deres brugeres bopælsmedlemsstat eller 
planlægger at gøre dette i nær fremtid. 
For at fremme denne udvikling af hensyn 
til forbrugerne og uden at skade udbydere 
med begrænsede tekniske og finansielle 
midler bør disse udbydere have mulighed 
for at blive omfattet af anvendelsesområdet 
for denne forordning på betingelse af, at 
de opfylder kravene til verifikation af 
deres brugeres bopælsmedlemsstat i 
overensstemmelse med denne forordning. 
Hvis disse udbydere benytter denne 
mulighed, skal de overholde de samme 
forpligtelser, som udbydere af 
onlineindholdstjenester, der stilles til 
rådighed mod betaling, i medfør af denne 
forordning skal overholde. 
Tjenesteudbydere bør rettidigt oplyse 
brugere og også rettighedshavere om 
deres beslutning om at gøre brug af denne 
mulighed.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) For at sikre grænseoverskridende 
mobile onlineindholdstjenester er det 
nødvendigt at kræve, at 
onlinetjenesteudbyderne sikrer, at deres 
abonnenter kan bruge tjenesten i den 
medlemsstat, hvor de midlertidigt opholder 
sig, ved at give dem adgang til det samme 
indhold på den samme kategori af og det 
samme antal udstyrsenheder og for det 
samme antal brugere og den samme 
kategori af brugsegenskaber som dem, der 
tilbydes i bopælsmedlemsstaten. Denne 
forpligtelse er bindende, og derfor kan 
parterne ikke udelukke den, fravige den 
eller ændre dens virkning. Eventuelle 
handlinger fra tjenesteudbyderens side, der 
forhindrer abonnenten i at få adgang til 

(18) For at sikre grænseoverskridende 
mobile onlineindholdstjenester er det 
nødvendigt at kræve, at 
onlinetjenesteudbyderne sikrer, at deres 
abonnenter kan bruge tjenesten i den 
medlemsstat, hvor de midlertidigt opholder 
sig, ved at give dem adgang til det samme 
indhold på den samme kategori af og det 
samme antal udstyrsenheder og for det 
samme antal brugere og den samme 
kategori af brugsegenskaber som dem, der 
tilbydes i bopælsmedlemsstaten. Denne 
forpligtelse er bindende, og derfor kan 
parterne ikke udelukke den, fravige den 
eller ændre dens virkning. En 
onlinetjenesteudbyder bør sikre, at dens 
abonnenter kan bruge tjenesten i den 
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eller bruge tjenesten, når han midlertidigt 
opholder sig i en anden medlemsstat, f.eks. 
begrænsninger i tjenestens 
brugsegenskaber eller kvaliteten af 
leveringen, ville svare til en omgåelse af 
forpligtelsen til at sikre 
grænseoverskridende mobile 
onlineindholdstjenester og derfor være i 
strid med forordningen.

medlemsstat, hvor de midlertidigt 
opholder sig, ved at give dem adgang på 
samme måde som i deres 
bopælsmedlemsstat. Eventuelle handlinger 
fra tjenesteudbyderens side, der forhindrer 
abonnenten i at få adgang til eller bruge 
tjenesten, når han midlertidigt opholder sig 
i en anden medlemsstat, f.eks. 
begrænsninger i tjenestens 
brugsegenskaber eller kvaliteten af 
leveringen, ville svare til en omgåelse af 
forpligtelsen til at sikre 
grænseoverskridende mobile 
onlineindholdstjenester og derfor være i 
strid med forordningen. Denne 
bestemmelse bør imidlertid ikke forhindre 
udbydere af onlineindholdstjenester i at 
fortsætte aktiviteter, der oplyser om 
bekæmpelse af adgang til og anvendelse 
af onlineindholdstjenester, som der ikke 
er givet adgang til, og af overtrædelser af 
intellektuelle rettigheder til indhold, der 
distribueres af disse udbydere.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Et krav om, at levering af 
onlineindholdstjenester til abonnenter, der 
midlertidigt opholder sig i andre 
medlemsstater end deres 
bopælsmedlemsstat, skal være af samme 
kvalitet som i bopælsmedlemsstaten, kunne 
medføre høje omkostninger for 
tjenesteudbyderne og dermed i sidste ende 
for abonnenterne. Derfor er det ikke 
hensigtsmæssigt at kræve i forordningen, at 
udbyderen af en onlineindholdstjeneste 
skal træffe foranstaltninger til at sikre en 
kvalitet i leveringen af sådanne tjenester, 
som er bedre end den kvalitet, der er 
tilgængelig via den lokale onlineadgang, 
som abonnenten har valgt, mens han 
midlertidigt opholder sig i en anden 

(19) Et krav om, at levering af 
onlineindholdstjenester til abonnenter, der 
midlertidigt opholder sig i andre 
medlemsstater end deres 
bopælsmedlemsstat, skal være af samme 
kvalitet som i bopælsmedlemsstaten, kunne 
medføre høje omkostninger for 
tjenesteudbyderne og dermed i sidste ende 
for abonnenterne. Derfor er det ikke 
hensigtsmæssigt at kræve i forordningen, at 
udbyderen af en onlineindholdstjeneste 
skal træffe foranstaltninger til at sikre en 
kvalitet i leveringen af sådanne tjenester, 
som er bedre end den kvalitet, der er 
tilgængelig via den lokale onlineadgang, 
som abonnenten har valgt, mens han 
midlertidigt opholder sig i en anden 
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medlemsstat. I sådanne tilfælde er 
udbyderen ikke ansvarlig, hvis den kvalitet, 
hvori tjenesten leveres, er ringere. Hvis 
udbyderen udtrykkeligt indvilliger i at 
garantere en vis kvalitet i leveringen til 
abonnenterne, når de midlertidigt opholder 
sig i andre medlemsstater, er udbyderen 
bundet af en sådan aftale.

medlemsstat. I sådanne tilfælde bør 
udbyderen ikke være ansvarlig, hvis den 
kvalitet, hvori tjenesten leveres, er ringere, 
hvis dette kan skyldes objektive 
omstændigheder såsom utilstrækkelig 
national infrastruktur. Tjenesteudbyderen 
bør imidlertid ved tegningen af et 
abonnement oplyse forbrugeren om en 
eventuel forringelse af kvaliteten. Hvis 
udbyderen udtrykkeligt indvilliger i at 
garantere en vis kvalitet i leveringen til 
abonnenterne, når de midlertidigt opholder 
sig i andre medlemsstater, er udbyderen 
bundet af en sådan aftale. Udbydere af 
onlinetjenesteindhold bør sikre sig, at 
deres abonnenter informeres behørigt om 
betingelserne for anvendelse af 
indholdstjenesterne i andre medlemsstater 
end deres bopælsmedlemsstat, navnlig da 
det er muligt, at disse betingelser afviger 
fra dem, der gælder i deres 
bopælsmedlemsstat.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) For at sikre, at udbyderne af 
onlineindholdstjenester overholder 
forpligtelsen til at levere 
grænseoverskridende mobile tjenester uden 
at erhverve rettigheder i en anden 
medlemsstat, er det nødvendigt at fastsætte, 
at de tjenesteleverandører, der på lovlig 
vis leverer mobile onlineindholdstjenester 
i abonnenternes bopælsmedlemsstat, altid 
har ret til at levere sådanne tjenester til 
disse abonnenter, når de midlertidigt 
opholder sig i en anden medlemsstat. Dette 
bør opnås ved at fastsætte, at levering af, 
adgang til og brug af en sådan 
onlineindholdstjeneste skal anses for at 
finde sted i abonnentens 
bopælsmedlemsstat.

(20) For at sikre, at udbyderne af 
onlineindholdstjenester, der udbydes mod 
betaling, og udbydere af gratis 
onlineindholdstjenester, der har valgt at 
være omfattet af denne forordnings 
anvendelsesområde, overholder 
forpligtelsen til at levere 
grænseoverskridende mobile tjenester uden 
at erhverve rettigheder i en anden 
medlemsstat, er det nødvendigt at fastsætte, 
at disse udbydere altid har ret til at levere 
sådanne tjenester til disse abonnenter, når 
de midlertidigt opholder sig i en anden 
medlemsstat. Dette bør opnås ved inden 
for rammerne af denne forordning at 
fastsætte, at levering af, adgang til og brug 
af en sådan onlineindholdstjeneste anses 
for at finde sted i abonnentens 
bopælsmedlemsstat. Denne forordning og 
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navnlig den retlige mekanisme til 
lokalisering af levering, adgang til og 
brug af en onlineindholdstjeneste i 
bopælsmedlemsstaten bør ikke berøre en 
tjenesteudbyders mulighed for at tilbyde 
en abonnent supplerende adgang til og 
brug af indhold, som tjenesteudbyderen 
har fået licens til i den medlemsstat, hvor 
abonnenten opholder sig midlertidigt, 
forudsat af de nødvendige licenser er 
erhvervet i overensstemmelse med direktiv 
2001/29/EF og 2014/26/EU, og at de har 
rettighedshavernes tilladelse til at bruge 
deres indhold. Det er imidlertid vigtigt at 
præcisere, at denne retlige mekanisme 
alene bør kunne anvendes for at fremme 
mobilitet for onlineindholdstjenester.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Med hensyn til meddelelse af 
licenser til ophavsrettigheder og 
beslægtede rettigheder indebærer dette, at 
de relevante handlinger i form af 
reproduktion, kommunikation til 
offentligheden og tilrådighedsstillelse af 
værker og andre beskyttede frembringelser 
samt udtræk eller genanvendelse i 
forbindelse med databaser, der er beskyttet 
af sui generis-rettigheder, som opstår, når 
tjenesten leveres til abonnenter, når de 
midlertidigt opholder sig i en anden 
medlemsstat end deres bopælsmedlemsstat, 
må anses for at finde sted i abonnenternes 
bopælsmedlemsstat. Tjenesteudbyderne 
bør derfor anses for at udføre sådanne 
handlinger på grundlag af de respektive 
tilladelser fra de pågældende 
rettighedshavere for disse abonnenters 
bopælsmedlemsstat. Når tjenesteudbyderne 
kan udføre handlinger i form af 
kommunikation til offentligheden og 
reproduktion i abonnentens medlemsstat på 

(21) Med hensyn til meddelelse af 
licenser til ophavsrettigheder og 
beslægtede rettigheder indebærer dette, at 
de relevante handlinger i form af 
reproduktion, kommunikation til 
offentligheden og tilrådighedsstillelse af 
værker og andre beskyttede frembringelser 
samt udtræk eller genanvendelse i 
forbindelse med databaser, der er beskyttet 
af sui generis-rettigheder, som opstår, når 
tjenesten leveres til abonnenter, når de 
midlertidigt opholder sig i en anden 
medlemsstat end deres bopælsmedlemsstat, 
må anses for at finde sted i abonnenternes 
bopælsmedlemsstat. Tjenesteudbyderne 
bør derfor anses for at udføre sådanne 
handlinger på grundlag af de respektive 
tilladelser fra de pågældende 
rettighedshavere for disse abonnenters 
bopælsmedlemsstat. Når tjenesteudbyderne 
kan udføre handlinger i form af 
kommunikation til offentligheden og 
reproduktion i abonnentens medlemsstat på 
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grundlag af en tilladelse fra de pågældende 
rettighedshavere, bør en abonnent, der 
midlertidigt opholder sig i en anden 
medlemsstat end sin bopælsmedlemsstat, 
kunne få adgang til og bruge tjenesten og 
om nødvendigt udføre de relevante 
reproduktionshandlinger såsom download, 
som han ville være berettiget til i sin egen 
bopælsmedlemsstat. En tjenesteudbyders 
levering af en onlineindholdstjeneste til en 
abonnent, der midlertidigt opholder sig i en 
anden medlemsstat end sin 
bopælsmedlemsstat, og en sådan abonnents 
brug af tjenesten i overensstemmelse med 
denne forordning, bør ikke betragtes som 
en overtrædelse af ophavsrettigheder og 
beslægtede rettigheder eller eventuelle 
andre rettigheder, der er relevante for 
brugen af indholdet i tjenesten.

grundlag af en tilladelse fra de pågældende 
rettighedshavere, bør en abonnent, der 
midlertidigt opholder sig i en anden 
medlemsstat end sin bopælsmedlemsstat, 
kunne få adgang til og bruge tjenesten og 
om nødvendigt udføre de relevante 
reproduktionshandlinger såsom download, 
som han ville være berettiget til i sin egen 
bopælsmedlemsstat. Under forudsætning 
af at abonnentens bopælsmedlemsstat er 
blevet effektivt verificeret i 
overensstemmelse med denne forordning, 
bør en tjenesteudbyders levering af en 
onlineindholdstjeneste til en abonnent, der 
midlertidigt opholder sig i en anden 
medlemsstat end sin bopælsmedlemsstat, 
og en sådan abonnents brug af tjenesten i 
overensstemmelse med denne forordning, 
ikke betragtes som en overtrædelse af 
ophavsrettigheder og beslægtede 
rettigheder eller eventuelle andre 
rettigheder, der er relevante for brugen af 
indholdet i tjenesten.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Tjenesteudbyderne bør ikke være 
ansvarlige for overtrædelse af eventuelle 
kontraktlige bestemmelser, som er i strid 
med forpligtelsen til at sætte deres 
abonnenter i stand til at bruge tjenesten i 
den medlemsstat, hvor de midlertidigt 
opholder sig. Derfor bør klausuler i aftaler, 
der har til formål at forbyde eller begrænse 
grænseoverskridende mobile 
onlineindholdstjenester, ikke kunne 
håndhæves.

(22) Udbyderne af 
onlineindholdstjenester, der udbydes mod 
betaling, og udbydere af gratis 
onlineindholdstjenester, der har valgt at 
være omfattet af denne forordnings 
anvendelsesområde, bør ikke være 
ansvarlige for overtrædelse af eventuelle 
kontraktlige bestemmelser, som er i strid 
med forpligtelsen til at sætte deres 
abonnenter i stand til at bruge tjenesten i 
den medlemsstat, hvor de midlertidigt 
opholder sig. Derfor bør klausuler i aftaler, 
der har til formål at forbyde eller begrænse 
grænseoverskridende mobile 
onlineindholdstjenester, ikke kunne 
håndhæves, medmindre de forbyder 
grænseoverskridende mobile 
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onlineindholdstjenester til abonnenter, 
som undlader at give de efter denne 
forordning nødvendige oplysninger til 
verifikation af deres bopælsmedlemsstat. 
Udbydere af onlineindholdstjenester og 
rettighedshavere bør ikke have mulighed 
for at omgå anvendelsen af denne 
forordning ved at vælge at lade aftaler, 
som de indgår, omfatte af lovgivningen i 
en stat, der ikke er medlem af Unionen. 
Det samme bør gælde for aftaler, der 
indgås mellem udbydere af 
onlineindholdstjenester og deres 
abonnenter.

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Betragtning 22 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22a) Denne forordning definerer en 
række begreber, der er nødvendige for 
dens anvendelse, herunder 
bopælsmedlemsstaten. 
Bopælsmedlemsstaten bør fastlægges 
under hensyntagen til målsætningerne for 
denne forordning og nødvendigheden af 
at sikre den en ensartet anvendelse i 
Unionen. Begrebet bopælsmedlemsstat 
bør defineres som den medlemsstat, hvor 
abonnenten har sit sædvanlige 
opholdssted. En udbyder, der har fastlagt 
en abonnents bopælsmedlemsstat i 
overensstemmelse med denne forordning, 
bør i forbindelse med denne forordning 
kunne antage, at den verificerede 
bopælsmedlemsstat er abonnentens eneste 
bopælsmedlemsstat. Hvad angår de 
nuværende og kommende bestemmelser 
om onlineindholdstjenester, bør tildeling 
af mobilitet til abonnenter, der 
midlertidigt opholder sig i en anden 
medlemsstat, ikke kunne give anledning 
til særlige aftalemæssige bestemmelser.
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Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Tjenesteudbyderne bør sikre, at deres 
abonnenter informeres korrekt om 
betingelserne for at nyde godt af 
onlineindholdstjenester i andre 
medlemsstater end abonnenternes 
bopælsmedlemsstat. Forordningen sætter 
rettighedshaverne i stand til at kræve, at 
tjenesteudbyderen gør brug af effektive 
midler til at kontrollere, at tjenesten 
leveres i overensstemmelse med denne 
forordning. Det er dog nødvendigt at 
sikre, at de krævede midler er rimelige og 
ikke kan gå ud over, hvad der er 
nødvendigt for at nå deres mål. Eksempler 
på de nødvendige tekniske og 
organisatoriske foranstaltninger kan 
omfatte stikprøvekontrol af IP-adresser i 
stedet for konstant overvågning af 
opholdsstedet, gennemsigtige oplysninger 
til enkeltpersoner om de metoder, der 
anvendes til verifikationen, og formålet 
hermed samt passende 
sikkerhedsforanstaltninger. I betragtning 
af at det vigtigste i forbindelse med 
verifikationen ikke er det sted, hvor 
abonnenten befinder sig, men snarere i 
hvilken stat abonnenten har adgang til 
tjenesten, bør der ikke indsamles og 
behandles nøjagtige lokaliseringsdata i 
dette øjemed. Når autentifikation af en 
abonnent er tilstrækkelig til levere den 
pågældende tjeneste, bør det ikke være 
nødvendigt at identificere abonnenten.

(23) Tjenesteudbyderne bør sikre, at deres 
abonnenter informeres korrekt om 
betingelserne for at nyde godt af 
onlineindholdstjenester i andre 
medlemsstater end abonnenternes 
bopælsmedlemsstat. Denne forordning bør 
forpligte udbydere, der leverer 
onlineindholdstjenester mod betaling til 
abonnenter, der opholder sig midlertidigt i 
en anden medlemsstat end deres 
bopælsmedlemsstat, til at gøre brug af 
effektive og rimelige midler med henblik 
på at verificere deres abonnenters 
bopælsmedlemsstat. Det er op til 
tjenesteudbyderen at beslutte, hvilke 
verifikationsmidler der skal anvendes. 
Udbydere af onlineindholdstjenester kan 
frit vælge mellem de i artikel 3a opstillede 
midler til verifikation med henblik på at 
verificere abonnentens 
bopælsmedlemsstat.  Anvendelse af disse 
midler bør ikke gå ud over, hvad der er 
nødvendigt for at kunne verificere 
abonnentens bopælsmedlemsstat.

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Betragtning 23 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23a) I forbindelse med denne forordning 
bør abonnenter kun være berettiget til 
adgang til grænseoverskridende mobile 
onlineindholdstjenester, hvis de har 
sædvanlig bopæl i en af Den Europæiske 
Unions medlemsstater. Udbydere af en 
onlineindholdstjeneste bør være forpligtet 
til af deres abonnenter at kræve, at de 
giver de oplysninger, der er nødvendige 
for at kunne verificere deres 
bopælsmedlemsstat tilstrækkeligt. Hvis 
abonnenten undlader at give disse 
oplysninger, og udbyderen følgelig er ude 
af stand til at verificere 
bopælsmedlemsstaten, som krævet i 
henhold til denne forordning, bør 
udbyderen ikke levere 
grænseoverskridende mobile 
onlineindholdstjenester til denne 
abonnent i henhold til denne forordning.

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Betragtning 23 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23b) Udbyderen af en 
onlineindholdstjeneste bør have ret til at 
foretage stikprøvekontrol af en abonnents 
IP-adresse i forbindelse med den 
pågældendes aftale, forudsat at det er i 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
95/46/EF1a og 2002/58/EF1b samt 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2016/6791c, for så vidt 
som det er strengt nødvendigt for at kunne 
fastslå, fra hvilken medlemsstat en 
abonnent tilgår en onlineindholdstjeneste.  
I betragtning af at det vigtigste i 
forbindelse med denne kontrol ikke er det 
præcise sted, men snarere fra hvilken 
medlemsstat abonnenten tilgår tjenesten, 
bør der ikke indsamles og behandles 
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nøjagtige lokaliserings- eller andre 
persondata i dette øjemed. Det eneste 
formål med IP-kontrol bør være at fastslå, 
om en abonnent tilgår 
onlineindholdstjenesten i eller uden for 
sin bopælsmedlemsstat. Dataene fra en 
sådan stikprøvekontrol bør derfor 
indsamles i binært format. 
Tjenesteudbyderen bør under ingen 
omstændigheder bevæge sig ud over dette 
informationsniveau. Hvis en 
onlineindholdstjenesteudbyder vælger at 
anvende sådanne verifikationsmidler, bør 
abonnentens underrettes herom på 
forhånd i overensstemmelse med direktiv 
95/46/EF og 2002/58/EF og forordning 
(EU) 2016/679.
__________________
1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
95/46/EF af 24. oktober 1995 om 
beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger (EFT L 281 af 
23.11.1995, s. 31).
1b  Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2002/58/EF af 12. juli 2002 om 
behandling af personoplysninger og 
beskyttelse af privatlivets fred i den 
elektroniske kommunikationssektor 
(direktiv om databeskyttelse inden for 
elektronisk kommunikation) (EFT L 201 
af 31.7.2002, s. 37).
1c Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2016/679 af 27. april 
2016 om beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger og om ophævelse af 
direktiv 95/46/EF (generel forordning om 
databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, 
s. 1).
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Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Betragtning 23 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23c) En tjenesteudbyder, der har rimelig 
grund til at nære tvivl om en abonnents 
bopælsmedlemsstat, bør kunne kræve, at 
abonnenten forelægger 
verifikationsdokumenter igen. Sådanne 
krav bør imidlertid højst kunne 
fremsættes en gang om året.

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Denne forordning respekterer de 
grundlæggende rettigheder og overholder 
de principper, der er anerkendt i Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder. Derfor bør 
denne forordning fortolkes og anvendes i 
overensstemmelse med disse rettigheder og 
principper, navnlig retten til respekt for 
privatliv og familieliv, retten til beskyttelse 
af personoplysninger, ytringsfrihed og 
retten til at drive virksomhed. Eventuel 
behandling af personoplysninger efter 
denne forordning bør respektere de 
grundlæggende rettigheder, herunder retten 
til respekt for privatliv og familieliv og 
retten til beskyttelse af personoplysninger, 
jf. artikel 7 og 8 i Den Europæiske Unions 
charter om grundlæggende rettigheder, og 
skal finde sted i overensstemmelse med 
direktiv 95/46/EF27 og direktiv 
2002/58/EF28. Tjenesteudbyderne bør 
navnlig sikre, at eventuel behandling af 
personoplysninger efter denne forordning 
skal være nødvendig og stå i forhold til det 
tilstræbte mål.

(24) Denne forordning respekterer de 
grundlæggende rettigheder og overholder 
de principper, der er anerkendt i Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder. Derfor bør 
denne forordning fortolkes og anvendes i 
overensstemmelse med disse rettigheder og 
principper, navnlig retten til respekt for 
privatliv og familieliv, retten til beskyttelse 
af personoplysninger, ytringsfrihed og 
retten til at drive virksomhed samt 
ejendomsretten, herunder intellektuelle 
ejendomsrettigheder. Eventuel behandling 
af personoplysninger efter denne 
forordning bør respektere de 
grundlæggende rettigheder, herunder retten 
til respekt for privatliv og familieliv og 
retten til beskyttelse af personoplysninger, 
jf. artikel 7 og 8 i Den Europæiske Unions 
charter om grundlæggende rettigheder, og 
skal finde sted i overensstemmelse med 
direktiv 95/46/EF og direktiv 2002/58/EF 
samt forordning (EU) 2016/679. 
Tjenesteudbyderne bør navnlig sikre, at 
eventuel behandling af personoplysninger 
efter denne forordning skal være 
nødvendig og stå i forhold til det tilstræbte 
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mål. De nødvendige tekniske og 
organisatoriske foranstaltninger vil kunne 
omfatte levering af gennemsigtige 
oplysninger til abonnenterne om de 
metoder, der anvendes til verifikation, og 
formålet hermed samt de nødvendige 
sikkerhedsforanstaltninger.

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Denne forordning bør ikke berøre 
anvendelsen af konkurrencereglerne, særlig 
traktatens artikel 101 og 102. Reglerne i 
denne forordning bør ikke anvendes til at 
begrænse konkurrencen på en måde, som 
er i strid med traktaten.

(25) Anvendelsen af denne forordning vil 
forbedre konkurrenceevnen ved at 
fremme innovation i 
onlineindholdstjenester og gøre det mere 
attraktivt for forbrugerne at anvende disse 
tjenester på tværs af grænserne. Denne 
forordning bør ikke berøre anvendelsen af 
konkurrencereglerne, særlig traktatens 
artikel 101 og 102. Reglerne i denne 
forordning bør ikke anvendes til at 
begrænse konkurrencen på en måde, som 
er i strid med traktaten.

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Betragtning 25 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25a) Denne forordning bør ikke berøre 
anvendelsen af direktiv 2014/26/EU, 
navnlig afsnit III om multiterritoriale 
licenser for onlinerettigheder. Denne 
forordning er i fuld overensstemmelse 
med målet om at lette lovlig adgang til 
indhold, der er beskyttet af ophavsret og 
beslægtede rettigheder, og til de hertil 
knyttede tjenester.
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Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Aftaler om meddelelse af licens for 
indhold indgås normalt for en forholdsvis 
lang periode. For at sikre, at alle forbrugere 
med bopæl i EU kan nyde godt af den 
grænseoverskridende mobilitetsfunktion i 
forbindelse med onlineindholdstjenester på 
lige vilkår, rettidigt og uden unødig 
forsinkelse, bør denne forordning derfor 
også gælde for aftaler, der er indgået, og 
rettigheder, der er erhvervet inden datoen 
for dens anvendelse, hvis de er relevante 
for en grænseoverskridende mobil 
onlineindholdstjeneste, som leveres efter 
denne dato. Det er også nødvendigt at sikre 
ensartede vilkår for tjenesteudbydere, der 
opererer i det indre marked, ved at gøre det 
muligt for udbydere, der indgår langvarige 
aftaler med rettighedshavere, at tilbyde 
grænseoverskridende mobilitet til deres 
abonnenter, uafhængigt af udbyderens 
mulighed for at genforhandle sådanne 
aftaler. Endvidere bør denne bestemmelse 
sikre, at når tjenesteudbydere træffer de 
nødvendige foranstaltninger til sikring af 
grænseoverskridende mobilitet for deres 
tjenester, bliver de i stand til at tilbyde en 
sådan mobilitet for hele deres 
onlineindhold. Endelig bør det også sikres, 
at rettighedshaverne ikke skal genforhandle 
deres eksisterende licensaftaler for at gøre 
det muligt for tjenesteudbyderne at tilbyde 
grænseoverskridende mobile tjenester.

(26) Aftaler om meddelelse af licens for 
indhold indgås normalt for en forholdsvis 
lang periode. For at sikre, at alle forbrugere 
med bopæl i Unionen kan nyde godt af den 
grænseoverskridende mobilitetsfunktion i 
forbindelse med onlineindholdstjenester på 
lige vilkår, rettidigt og uden unødig 
forsinkelse, bør denne forordning derfor 
også gælde for aftaler, der er indgået, og 
rettigheder, der er erhvervet inden datoen 
for dens anvendelse, hvis de er relevante 
for en grænseoverskridende mobil 
onlineindholdstjeneste, som leveres efter 
denne dato. Det er også nødvendigt at sikre 
ensartede vilkår for tjenesteudbydere, der 
opererer i det indre marked, især for 
SMV'er, ved at gøre det muligt for 
udbydere, der indgår langvarige aftaler 
med rettighedshavere, at tilbyde 
grænseoverskridende mobilitet til deres 
abonnenter, uafhængigt af udbyderens 
mulighed for at genforhandle sådanne 
aftaler. Endvidere bør denne bestemmelse 
sikre, at når tjenesteudbydere træffer de 
nødvendige foranstaltninger til sikring af 
grænseoverskridende mobilitet for deres 
tjenester, bliver de i stand til at tilbyde en 
sådan mobilitet for hele deres 
onlineindhold. Denne bestemmelse bør 
også gælde for udbydere af 
onlineindholdstjenester, der udbydes i 
pakker, der kombinerer elektroniske 
kommunikationstjenester og 
onlineindholdstjenester. Endelig bør det 
også sikres, at rettighedshaverne ikke skal 
genforhandle deres eksisterende 
licensaftaler for at gøre det muligt for 
tjenesteudbyderne at tilbyde 
grænseoverskridende mobile tjenester.
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Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) Da forordningen således vil finde 
anvendelse på visse aftaler og rettigheder, 
der er erhvervet inden datoen for dens 
anvendelse, er det også hensigtsmæssigt at 
fastsætte en rimelig periode mellem datoen 
for forordningens ikrafttrædelse og datoen 
for dens anvendelse, for at 
rettighedshaverne og tjenesteudbyderne 
kan få mulighed for at tilpasse sig til den 
nye situation, og tjenesteyderne kan få 
mulighed for at ændre vilkårene for brugen 
af deres tjenester. For at nå målet om at 
sikre grænseoverskridende 
onlineindholdstjenester i EU er det 
hensigtsmæssigt at vedtage en forordning, 
der gælder umiddelbart i 
medlemsstaterne.

(27) Da denne forordning således vil 
finde anvendelse på visse aftaler og 
rettigheder, der er erhvervet inden datoen 
for dens anvendelse, er det også 
hensigtsmæssigt at fastsætte en rimelig 
periode mellem datoen for forordningens 
ikrafttrædelse og datoen for dens 
anvendelse, for at rettighedshaverne og 
udbyderne af onlineindholdstjenester 
derved kan få mulighed for at tilpasse sig 
til den nye situation, og tjenesteyderne kan 
få mulighed for at ændre vilkårene for 
brugen af deres tjenester. Ændringer af 
andre vilkår for brugen af 
onlineindholdstjenester, der udelukkende 
foretages for at efterleve kravene i denne 
forordning, bør ikke føre til ringere 
beskyttelse hverken for abonnenter eller 
indehavere af ophavsret og beslægtede 
rettigheder. 

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) For at nå målet om at sikre 
grænseoverskridende 
onlineindholdstjenester i EU er det 
hensigtsmæssigt at vedtage en forordning, 
der gælder umiddelbart i medlemsstaterne.  
Dette er nødvendigt for at sikre en ensartet 
anvendelse af reglerne om 
grænseoverskridende mobilitet i 
medlemsstaterne, og at de træder i kraft 
samtidig for alle onlineindholdstjenester. 
Kun en forordning sikrer den grad af retlig 
sikkerhed, der er nødvendig for, at 
forbrugerne kan udnytte fordelen ved 
grænseoverskridende mobilitet i EU fuldt 

(28) For at nå målet om at sikre 
grænseoverskridende 
onlineindholdstjenester i Unionen er det 
hensigtsmæssigt at vedtage en forordning, 
der gælder umiddelbart i medlemsstaterne. 
Dette er nødvendigt for at sikre en ensartet 
anvendelse af reglerne om 
grænseoverskridende mobilitet i 
medlemsstaterne, og at de træder i kraft 
samtidig for alle onlineindholdstjenester. 
Kun en forordning sikrer den grad af retlig 
sikkerhed, der er nødvendig for, at 
forbrugerne kan udnytte fordelen ved 
grænseoverskridende mobilitet i Unionen 
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ud. fuldt ud, og for at sikre, at 
rettighedshavere og 
onlinetjenesteudbydere fra forskellige 
medlemsstater er underlagt de samme 
regler.

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Målet for denne forordning, nemlig 
at tilpasse den retlige ramme, sådan at der 
kan leveres grænseoverskridende mobile 
onlineindholdstjenester i EU, kan ikke i 
tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne og kan derfor på grund af 
dets omfang og virkninger bedre nås på 
EU-plan. EU kan derfor vedtage 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten 
om Den Europæiske Union. I 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går denne forordning ikke ud over, 
hvad der er nødvendigt for at nå dette mål. 
Derfor berører denne forordning ikke i 
væsentlig grad den måde, hvorpå der 
meddeles licenser til rettighederne, og 
forpligter ikke rettighedshaverne og 
tjenesteudbyderne til at genforhandle 
aftaler. Endvidere kræver denne forordning 
ikke, at udbyderen træffer foranstaltninger 
til at sikre kvaliteten af leveringen af 
onlineindholdstjenester uden for 
abonnentens bopælsmedlemsstat. Endelig 
finder denne forordning ikke anvendelse 
på tjenesteudbydere, der tilbyder gratis 
tjenester, og som ikke verificerer 
abonnentens bopælsmedlemsstat. Derfor 
pålægger den ikke uforholdsmæssigt høje 
omkostninger.

(29) Målet for denne forordning, nemlig 
at tilpasse den retlige ramme, sådan at der 
kan leveres grænseoverskridende mobile 
onlineindholdstjenester i Unionen, kan 
ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne, men kan derfor på grund 
af dets omfang og virkninger bedre nås på 
EU-plan. Unionen kan derfor vedtage 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten 
om Den Europæiske Union, og samtidig 
tilslutte sig Bernerkonventionen til værn 
for litterære og kunstneriske værker af 9. 
september 1886, senest ændret den 28. 
september 1979, og  
Verdensorganisationen for Intellektuel 
Ejendomsrets (WIPO’s) traktat om 
ophavsret (WCT) og WIPO's traktat om 
fremførelser og fonogrammer (WPPT), 
begge vedtaget i Genève den 20. december 
1996. I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går denne forordning ikke ud over, 
hvad der er nødvendigt for at nå dette mål. 
Derfor berører denne forordning ikke i 
væsentlig grad den måde, hvorpå der 
meddeles licenser til rettighederne, og 
forpligter ikke rettighedshaverne og 
tjenesteudbyderne til at genforhandle 
aftaler. Endvidere kræver denne forordning 
ikke, at udbyderen træffer foranstaltninger 
til at sikre kvaliteten af leveringen af 
onlineindholdstjenester uden for 
abonnentens bopælsmedlemsstat. 
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Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med denne forordning indføres en fælles 
strategi for at sikre, at abonnenter på 
onlineindholdstjenester i EU kan få adgang 
til og bruge disse tjenester, når de 
midlertidigt opholder sig i en anden 
medlemsstat.

Med denne forordning indføres en fælles 
strategi i Unionen for at sikre, at 
abonnenter på onlineindholdstjenester, der 
er lovligt erhvervet i deres 
bopælsmedlemsstat, kan have adgang til 
og bruge disse tjenester uden nogen 
ekstraomkostninger, når de midlertidigt 
opholder sig i en anden medlemsstat end 
bopælsmedlemsstaten. Denne adgang og 
brug er betinget af, at der forudgående er 
foretaget en effektiv verifikation af 
abonnentens bopælsmedlemsstat i 
overensstemmelse med artikel 3a.

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) "abonnent": en forbruger, der på 
grundlag af en aftale med en udbyder om 
levering af en onlineindholdstjeneste kan få 
adgang til og bruge en sådan tjeneste i sin 
bopælsmedlemsstat

(Vedrører ikke den danske tekst)  

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) "bopælsmedlemsstat": den 
medlemsstat, hvor abonnenten har sit 
sædvanlige opholdssted

(Vedrører ikke den danske tekst)  
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Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) "midlertidigt ophold": at en abonnent 
befinder sig i en anden medlemsstat end sin 
bopælsmedlemsstat

d) "midlertidigt ophold": at en abonnent 
befinder sig i en anden medlemsstat end sin 
bopælsmedlemsstat på et ikke-permanent 
ophold

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) "onlineindholdstjeneste": en 
tjeneste som omhandlet i artikel 56 og 57 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, som en tjenesteudbyder 
lovligt stiller til rådighed mobilt i 
bopælsmedlemsstaten, og som er en 
audiovisuel medietjeneste efter Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2010/13/EU eller en tjeneste, hvis vigtigste 
funktion er at give adgang til værker, andre 
frembringelser eller transmissioner fra 
radio- og tv-foretagender enten lineært 
eller on-demand, og som leveres til en 
abonnent på aftalte vilkår enten: 

e) en tjeneste som omhandlet i artikel 
56 og 57 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde, som en 
tjenesteudbyder lovligt stiller til rådighed 
mobilt for en abonnent eller bruger i 
dennes bopælsmedlemsstat, og som er en 
audiovisuel medietjeneste efter Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2010/13/EU eller en tjeneste, hvis vigtigste 
funktion er at give adgang til værker, andre 
frembringelser eller transmissioner fra 
radio- og tv-foretagender enten lineært 
eller on-demand, og som leveres til en 
abonnent på aftalte vilkår enten:

(1) mod betaling eller 1) mod betaling og/eller

(2) gratis, forudsat at abonnentens 
bopælsmedlemsstat verificeres af 
udbyderen

2) gratis, forudsat at udbyderen af 
onlineindholdstjenester beslutter at tilbyde 
mobil adgang til og brug af sine 
onlineindholdstjenester til sine brugere, 
der midlertidigt opholder sig i en anden 
medlemsstat end deres 
bopælsmedlemsstat, og at brugerens 
bopælsmedlemsstat verificeres af denne 
udbyder i overensstemmelse med artikel 
3a 
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Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Udbyderen af en 
onlineindholdstjeneste sikrer, at en 
abonnent, der midlertidigt opholder sig i en 
medlemsstat, kan få adgang til og bruge 
onlineindholdstjenesten.

1. Udbyderen af en mobil 
onlineindholdstjeneste, som leveres mod 
betaling, sikrer, at en abonnent, der 
midlertidigt opholder sig i en anden 
medlemsstat end sin bopælsmedlemsstat, 
kan få adgang til og bruge den 
onlineindholdstjeneste, der er tilgængelig 
for ham eller hende i vedkommendes 
bopælsmedlemsstat, uden 
ekstraomkostninger.

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Stk. 1 indskrænker ikke 
tjenesteudbyderens mulighed for også at 
lade en abonnent få adgang til og bruge 
det indhold, som udbyderen har fået 
licens til i den medlemsstat, hvor 
abonnenten opholder sig midlertidigt.

Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Forpligtelsen i stk. 1 omfatter ikke 
eventuelle kvalitetskrav for leveringen af 
en onlineindholdstjeneste, som udbyderen 
er underlagt, når han leverer denne tjeneste 
i bopælsmedlemsstaten, medmindre andet 
udtrykkeligt er aftalt med udbyderen.

2. Forpligtelsen i stk. 1 omfatter ikke 
eventuelle kvalitetskrav for leveringen af 
en onlineindholdstjeneste, som udbyderen 
er underlagt, når han leverer denne tjeneste 
i bopælsmedlemsstaten, medmindre andet 
udtrykkeligt er aftalt mellem 
onlineindholdstjenesteudbyderen og 
abonnenten. Udbyderen skal imidlertid 
sikre, at den leverede kvalitet ikke er 
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ringere end den standard, der leveres i 
den medlemsstat, hvor abonnenten 
midlertidigt opholder sig.

Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Udbyderen af en 
onlineindholdstjeneste underretter 
abonnenten om kvaliteten af leveringen af 
onlinetjenesten, der leveres i 
overensstemmelse med stk. 1.

3. Udbyderen af en 
onlineindholdstjeneste underretter på 
grundlag af tilgængelige data abonnenten 
om mulige udsving i kvaliteten af 
leveringen af den onlinetjeneste, der 
leveres i overensstemmelse med stk. 1. 
Denne underretning gives via passende og 
forholdsmæssige midler.

Begrundelse

Det er usikkert, om oplysninger om kvaliteten af en onlinetjeneste, der leveres i 
overensstemmelse med stk. 1, vil være tilgængelige for udbyderen. 

Ændringsforslag 42

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Udbyderen af en 
onlineindholdstjeneste sikrer, at dens 
mobile tjenester, jf. stk. 1, er tilgængelige 
for den samme kategori af og det samme 
antal udstyrsenheder som i abonnentens 
bopælsmedlemsstat 

Ændringsforslag 43

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 b (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. Aftalebestemmelser, der har til 
formål at forbyde eller begrænse 
grænseoverskridende mobile 
onlineindholdstjenester, har ingen 
gyldighed under denne forordning.

Ændringsforslag 44

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3c. Kontraktlige bestemmelser, der 
begrænser mobiliteten til en bestemt 
periode, kan ikke håndhæves under denne 
forordning.

Ændringsforslag 45

Forslag til forordning
Artikel 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3a
Verifikation af bopælsmedlemsstaten

1. Udbydere af onlineindholdstjenester 
som omhandlet i artikel 3, stk. 1, og 
artikel 3b skal gøre brug af rimelige og 
effektive metoder til at verificere 
abonnenternes bopælsmedlemsstat. 
2. Til efterkommelse af kravet i stk. 1 
skal udbydere af onlineindholdstjenester 
anvende en kombination af to af de 
nedenfor opstillede verifikationsmidler. 
Hvis udbydere mener, at en abonnents 
bopælsmedlemsstat kan identificeres på 
pålidelig vis ved hjælp af blot et af disse 
verifikationsmidler, kan 
onlineindholdstjenesteudbyderen nøjes 
med at anvende et enkelt af de nedenfor 
opstillede verifikationsmidler:
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a) et identitetskort, elektroniske 
identifikationsmidler, navnlig anmeldte 
elektroniske identitetskort (e-ID'er) i 
overensstemmelse med forordning (EU) 
nr. 910/2014, eller andet gyldigt 
identitetsbevis
b) bankoplysninger for abonnenten, 
f.eks. nummer på bankkonto eller kredit- 
eller debetkort
c) det sted, hvor en dekoder eller en 
lignende udstyrsenhed, der anvendes af 
abonnenten til at få adgang til de 
pågældende tjenester, er installeret
d) en internet- eller 
telefonleveringskontrakt eller lignende 
kontrakt, der knytter abonnenten til en 
medlemsstat
e) bevis for, at abonnenten betaler 
licensafgift for andre tjenester i 
medlemsstaten, som f.eks. public service-
radio- og tv-virksomhed
f) betaling af lokale skatter, hvis der er 
offentlig adgang til oplysninger herom
g) regning udstedt til abonnenten af 
offentlig forsyningsvirksomhed, som 
bekræfter abonnentens adresse
h) stikprøvekontrol af abonnentens IP-
adresse med det formål at afdække, om 
abonnenten tilgår onlineindholdstjenesten 
i eller uden for sin bopælsmedlemsstat, i 
binært system og uden geolokalisering 
eller sporing af abonnenten. 
Anvendelsen af de i stk. 1 opstillede 
verifikationsmidler må ikke gå ud over, 
hvad der er nødvendigt for at nå de i stk.1 
fastsatte verifikationsformål; samtidig 
tages der højde for ny teknologisk 
udvikling. 
3. Udbyderen af en 
onlineindholdstjeneste kan kræve, at en 
abonnent forelægger de nødvendige 
oplysninger til verifikation af den 
pågældendes bopælsmedlemsstat, jf. stk. 
2. Hvis abonnenten ikke forelægger disse 
oplysninger, undlader udbyderen at yde 
den i artikel 3, stk. 1, og artikel 3b 
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omhandlede mobilitet, indtil det er muligt 
at verificere abonnentens 
bopælsmedlemsstat i overensstemmelse 
med stk. 2.
4. I tilfælde, hvor en udbyder på 
grundlag af de anvendte 
verifikationsmidler har rimelig grund til 
at nære tvivl om en abonnents aktuelle 
bopælsmedlemsstat, kan udbyderen 
kræve, at abonnenten forelægger de 
krævede oplysninger med henblik på at 
verificere bopælsmedlemsstaten igen ved 
hjælp af de samme verifikationsmidler 
som dem, der blev anvendt i første 
omgang. 
5. Indehaverne af ophavsrettigheder 
og beslægtede rettigheder eller 
indehaverne af andre rettigheder til 
indholdet af en onlineindholdstjeneste 
skal underrettes om den 
verifikationsprocedure, som en 
tjenesteudbyder anvender til at verificere 
sine abonnenters bopælsmedlemsstat.
6. Data, der forelægges i medfør af stk. 
2-4, opbevares af udbyderen af 
onlineindholdstjenester, indtil 
verifikationen af abonnentens 
bopælsmedlemsstat er fuldført. Disse data 
må udelukkende anvendes til at verificere 
abonnentens bopælsmedlemsstat. De må 
ikke formidles, overføres, deles, gives i 
licens eller på anden måde sendes til 
indehavere af ophavsret eller beslægtede 
rettigheder eller andre tredjeparter.

Ændringsforslag 46

Forslag til forordning
Artikel 3 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3b
Grænseoverskridende mobile 

onlineindholdstjenester, der udbydes 
gratis
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Udbyderen af en onlineindholdstjeneste, 
der stilles til rådighed gratis, kan vælge at 
sikre sine brugere, som midlertidigt 
opholder sig i en medlemsstat, adgang til 
og brug af onlineindholdstjenesten på 
betingelse af, at udbyderen effektivt 
verificerer abonnentens 
bopælsmedlemsstat i overensstemmelse 
med denne forordning.
Udbyderen oplyser brugerne, de relevante 
indehavere af ophavsrettigheder og 
beslægtede rettigheder og indehavere af 
andre rettigheder til indholdet af en 
onlineindholdstjeneste om sin beslutning 
om at levere onlineindholdstjenesten i 
overensstemmelse med stk. 1 forud for 
leveringen af tjenesten. Oplysningen skal 
gives på en måde, som er passende og 
forholdsmæssig.

Ændringsforslag 47

Forslag til forordning
Artikel 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Leveringen af en onlineindholdstjeneste til 
abonnenten samt dennes adgang til og 
brug af denne tjeneste, jf. artikel 3, stk. 1, 
anses for udelukkende at finde sted i 
bopælsmedlemsstaten, jf. bl.a. direktiv 
96/9/EF, direktiv 2001/29/EF, direktiv 
2006/115/EF, direktiv 2009/24 og direktiv 
2010/13/EU.

Leveringen af en onlineindholdstjeneste til 
en abonnent, der midlertidigt opholder sig 
i en anden medlemsstat end sin 
bopælsmedlemsstat, samt dennes adgang 
til og brug af denne tjeneste, jf. artikel 3, 
stk. 1, anses alene med henblik på 
anvendelsen af denne forordning for 
udelukkende at finde sted i 
bopælsmedlemsstaten.

Ændringsforslag 48

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Eventuelle kontraktlige 
bestemmelser, herunder bestemmelser, der 
er indgået mellem indehavere af 

1. Eventuelle kontraktlige 
bestemmelser, herunder bestemmelser, der 
er indgået mellem indehavere af 
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ophavsrettigheder og beslægtede 
rettigheder, indehavere af eventuelle andre 
rettigheder, der er relevante for brugen af 
indhold i onlineindholdstjenester, og 
tjenesteudbydere samt mellem 
tjenesteudbydere og abonnenter, og som er 
i strid med artikel 3, stk. 1, og artikel 4, 
kan ikke håndhæves. 

ophavsrettigheder og beslægtede 
rettigheder og 
onlineindholdstjenesteudbydere samt 
mellem tjenesteudbydere og abonnenter, og 
som er i strid med artikel 3, stk. 1, artikel 
3, stk. 1a, artikel 3, stk. 3a, artikel 3a, 
artikel 3b og artikel 4, eller som forbyder 
eller begrænser grænseoverskridende 
mobilitet for onlineindholdstjenester, kan 
ikke håndhæves.

Ændringsforslag 49

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Anvendelse af denne forordning kan 
ikke omgås ved at vælge et tredjelands 
lovgivning som den lovgivning, der finder 
anvendelse på kontrakter, der er indgået 
mellem tjenesteudbydere og 
rettighedshavere, eller på kontrakter 
mellem udbydere og abonnenter.

Ændringsforslag 50

Forslag til forordning
Artikel 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Behandling af personoplysninger i medfør 
af denne forordning, herunder navnlig i 
kontroløjemed, jf. artikel 5, stk. 2, udføres i 
overensstemmelse med direktiv 95/46/EF 
og 2002/58/EF.

Behandling af personoplysninger i medfør 
af denne forordning, herunder navnlig i 
kontroløjemed, jf. artikel 3a, udføres i 
overensstemmelse med direktiv 95/46/EF 
og 2002/58/EF og forordning (EU) 
2016/679. Udbydere af 
onlineindholdstjenester skal navnlig sikre, 
at eventuel behandling af 
personoplysninger efter denne forordning 
er nødvendig og står i rimeligt forhold til 
det tilstræbte mål.
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Ændringsforslag 51

Forslag til forordning
Artikel 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne forordning finder også anvendelse 
på aftaler, der er indgået, og rettigheder, 
der er erhvervet inden datoen for dens 
anvendelse, hvis de er relevante for 
leveringen, adgangen til og brugen af en 
onlineindholdstjeneste i overensstemmelse 
med artikel 3 efter denne dato.

Denne forordning finder også anvendelse 
på aftaler, der er indgået, og rettigheder, 
der er erhvervet inden datoen for dens 
anvendelse, hvis de er relevante for 
leveringen, adgangen til og brugen af en 
onlineindholdstjeneste i overensstemmelse 
med artikel 3, stk. 1, og artikel 3b efter 
denne dato.

Ændringsforslag 52

Forslag til forordning
Artikel 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7a
Evaluering

Senest den ... [EUT: tre år efter denne 
forordnings ikrafttræden] og hvert tredje 
år derefter vurderer Kommissionen 
anvendelsen af denne forordning og 
forelægger Europa-Parlamentet og Rådet 
en rapport herom. 
Den i stk. 1 omtalte rapport skal bl.a. 
omfatte en vurdering af 
bopælsmedlemsstatens 
verifikationsmidlers effektivitet, herunder 
nyudviklede branchestandarder og former 
for praksis, samt behovet for en revision. I 
rapporten skal det navnlig vurderes, 
hvorvidt der har været væsentlige udsving 
i rettighedshavernes indtægter og en 
stigning i de priser, der er blevet opkrævet 
hos forbrugerne, og der skal være særlig 
opmærksomhed over for virkningerne af 
denne forordning for SMV’er og 
beskyttelsen af personoplysninger. Den 
skal om relevant ledsages af et lovforslag 
eller et ikke-lovgivningsmæssigt redskab.
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Ændringsforslag 53

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Den anvendes fra [dato: seks 
måneder efter dagen for dens 
offentliggørelse]. 

2. Den anvendes fra [EUT: dato: 12 
måneder efter dagen for dens 
offentliggørelse]. Tjenesteudbydere kan 
uanset denne anvendelsesdato vælge at 
tilbyde mobilitet, så snart de er i stand til 
det, på en måde, der er i 
overensstemmelse med denne forordning. 


