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KORTFATTAD MOTIVERING 

Kommissionens förslag syftar till att ge konsumenterna möjlighet att ta med sig 

onlineinnehåll som de har laglig tillgång till i sin hemmedlemsstat när de reser i EU, på basis 

av en ”juridisk fiktion”. Den skyldighet att tillhandahålla portabilitet som införs genom 

förslaget ålägger inte tjänsteleverantörerna att köpa en separat licens eller omförhandla 

befintliga licenser. De ska dock genomföra relevant mångfaldigande, överföring till 

allmänheten och tillgängliggörande av verk m.m. utgående från de tillstånd de redan har 

mottagit från rättsinnehavarna avseende abonnentens hemmedlemsstat. Därmed är portabilitet 

enligt denna förordning en oeftergivlig konsumenträttighet.  

CULT-utskottet anser det synnerligen viktigt att man i samband med portabla 

innehållstjänster online i hela EU säkerställer skydd för och främjande av europeisk kulturell 

och språklig mångfald samt europeiska verk. Enligt föredraganden behöver man dock inte 

klargöra att portabilitet inte innebär gränsöverskridande tillgång, eftersom detta är något som 

inte ingår i tillämpningsområdet för denna förordning. Gränsöverskridande portabilitet 

kommer varken att äventyra eller avskaffa territorialitetsprincipen, eftersom den, liksom det 

värde som tillförs genom exklusiva rättigheter, är viktiga för att den kreativa och kulturella 

sektorn ska kunna upprätthålla sin konkurrenskraft och se till att finansieringen av den är 

hållbar, framför allt inom den audiovisuella sektorn. Den höga skyddsnivå som upphovsrätt 

och närstående rättigheter tillförsäkras enligt unionslagstiftningen ger ett incitament till 

skapandet av innehåll och utgör en grundval för den kulturella mångfalden i Europa.  

Tillämpningsområde 
 

Föredraganden delar kommissionens uppfattning att förslaget till förordning ska tillämpas på 

sådana innehållstjänster online som utgående från ett avtal ger abonnenterna tillgång till 

tjänster såsom streaming, nedladdning eller någon annan teknik som möjliggör användning av 

innehållet. 

 

För tydlighetens skull anser föredraganden att kommissionens ursprungliga förslag bör ändras 

så att det utesluts att ett enkelt inloggningssystem eller betalning av en obligatorisk avgift, 

t.ex. en radio- och tv-licensavgift, utgör ett avtal enligt denna förordning. 

 

Föredraganden stöder helt och fullt kommissionens uppfattning att förordningen ska tillämpas 

på innehållstjänster online som tillhandahålls mot betalning respektive utan betalning i den 

mån som leverantören kontrollerar hemmedlemsstaten för sina abonnenter. Om leverantören 

av en avgiftsfri tjänst skulle besluta att tillhandahålla portabilitet måste denna inrätta ett 

system för kontroll av abonnentens hemmedlemsstat i enlighet med denna förordning.  

 

Definitioner 
 

Hemmedlemsstat 

Föredraganden anser att definitionen av ”hemmedlemsstat” måste preciseras för att osäkerhet 

om rättsläget ska kunna undvikas och för att tjänsteleverantörer ska kunna genomföra 

förordningen operativt. Begreppet ”hemvist” definieras inte tydligt i EU-lagstiftningen. Det 

förekommer olika definitioner i unionens sekundärlagstiftning och rättspraxis. Föredraganden 

av yttrandet föreslår att den definition som domstolen fastställt i mål C-452/93 P, 
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Pedro Magdalena Fernández mot Europeiska gemenskapernas kommission, bör följas. 

Unionen använder nu definitionen i regler och bestämmelser som ska tillämpas på EU:s egen 

personal. Definitionen innehåller klara riktlinjer för hur en persons hemmedlemsstat ska 

bedömas.  

 

Tillfällig vistelse 

När det gäller definitionen av ”tillfällig vistelse” tillstyrker föredraganden fullständigt 

kommissionens tillvägagångssätt, nämligen att längden på vistelsen i en annan medlemsstat 

än hemmedlemsstaten inte bör begränsas till ett visst antal dagar eller veckor, eftersom detta 

skulle äventyra förordningens främsta syfte, vilket är att ge alla konsumenter möjlighet att 

föra med sig sitt lagligen förvärvade onlineinnehåll under resor inom EU. En Erasmusstudent 

bör till exempel ha möjlighet att föra med sig sitt lagligen förvärvade innehåll utomlands 

under hela sin vistelse. Detsamma gäller för konsumenter med många arbetsresor. Att 

begränsa antalet dagar skulle förfördela dessa personer. Föredraganden ger också sitt fulla 

stöd till kommissionens strategi att inte tillåta ständig positionsövervakning. Begränsning av 

utlandsvistelsen till ett specifikt antal dagar skulle kräva konstant IP-spårning, vilket bör 

undvikas. När begreppet hemvist är väl definierat och kontrollåtgärderna är effektiva och 

rimliga finns det inte heller någon orsak att begränsa vistelsen till ett specifikt antal dagar, 

eftersom riskerna för missbruk självfallet begränsas.  

 

Effektiv kontroll av hemmedlemsstat 
 

För att säkerställa att förordningen genomförs snabbt och korrekt även operativt föreslår 

föredraganden att det ska införas effektiva kontroller för att fastställa hemvisten för en 

abonnent när denna vill använda tjänsten, och senare på kontinuerlig basis. Detta bör dock 

inte ske genom fortlöpande IP-spårning utan genom kontroll av IP-adresser för att risken för 

missbruk ska kunna undvikas.  

 

För att uppnå så stor rättssäkerhet som möjligt föreslår föredraganden att kommissionen ska 

uppmanas att genom en delegerad akt tillsammans med branschen ta fram en icke 

uttömmande förteckning över metoder för hemvistkontroll som tjänsterna kan tillämpa för att 

effektivt kontrollera en abonnents hemvist när denna vill utnyttja de gränsöverskridande 

portabilitetstjänsterna. Förteckningen kan till exempel innefatta en bekräftelse över 

installering av en digitalbox, ett lokalt bankkonto, deltagande i val på hemvisten, skatteintyg 

m.m. Kommissionen får ändra förteckningen efter samråd med tjänsteleverantörer och 

rättsinnehavare. För fortlöpande kontroll av abonnentens hemvist kan det vara nyttigt att 

kontrollera IP-adresser.  

 

I enlighet med kommissionens förslag föreslår föredraganden att tjänsteleverantörer ska 

ansvara för att kontrollera abonnentens hemmedlemsstat. För att stärka rättsinnehavarnas 

ställning får dessa dessutom dra in de rättigheter som licensierats till en tjänsteleverantör om 

leverantören på begäran inte kan styrka att den genomför hemvistkontrollerna i enlighet med 

denna förordning.  

 

Tillämpningsdatum 
 

Rättsinnehavare och tjänsteleverantörer kommer sannolikt fortsättningsvis att förhandla och 

utbyta bästa praxis med kommissionen ifråga om åtgärderna för hemvistkontroll. Slutförandet 

av sådana diskussioner kommer sannolikt att ta längre tid än enbart 6 månader. Trots det 
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skulle föredraganden vilja uppmana rättsinnehavarna, tjänsteleverantörerna och 

kommissionen att ta fram en förteckning över lämpliga metoder för hemvistkontroll, så att 

denna förordning kan träda i kraft senast 12 månader efter det att den offentliggjorts. 

ÄNDRINGSFÖRSLAG 

Utskottet för kultur och utbildning uppmanar utskottet för rättsliga frågor att som ansvarigt 

utskott ta hänsyn till följande ändringsförslag: 

 

Ändringsförslag  1 

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 laglig 

tillgång till innehåll såsom musik, spel, 

filmer eller idrottsevenemang, inte endast i 

hemmedlemsstaten utan också när de 

tillfälligt vistas i andra medlemsstater i 

unionen. Därför bör hinder som försvårar 

gränsöverskridande tillfällig tillgång till 

och användning av lagligen förvärvade 

innehållstjänster online undanröjas. 

 

Ändringsförslag  2 

Förslag till förordning 

Skäl 2 

 

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 

(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 växande 



 

PE578.729v04-00 6/32 AD\1101213SV.doc 

SV 

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. 

efterfrågan på tillgång till innehåll och 

innovativa onlinetjänster, inte bara i 

hemmedlemsstaten utan också när 

konsumenterna tillfälligt vistas i en annan 

medlemsstat i unionen. 

 

Ändringsförslag  3 

Förslag till förordning 

Skäl 2a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (2a) I samband med innehållstjänster 

online som tillhandahålls med portabilitet 

inom unionen är det synnerligen viktigt 

att säkerställa skydd för och främjande av 

europeisk kulturell och språklig mångfald 

samt europeiska audiovisuella verk. 

 

Ändringsförslag  4 

Förslag till förordning 

Skäl 2b (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (2b) Den höga skyddsnivå som 

upphovsrätt och närstående rättigheter 

tillförsäkras enligt unionslagstiftningen 

ger ett incitament till skapandet av 

innehåll och utgör en grundval för den 

kulturella mångfalden i Europa. 

 

Ändringsförslag  5 

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 

(3) Konsumenterna ingår allt oftare 

avtal med tjänsteleverantörer om 

tillhandahållande av innehållstjänster 

online. Konsumenter som tillfälligt vistas i 

en annan medlemsstat i unionen kan 
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unionen kan emellertid ofta inte får 

tillgång till eller använda de 

innehållstjänster online de har förvärvat 

rätten att använda i sina hemländer. 

emellertid ofta inte få tillgång till eller 

använda de innehållstjänster online de 

lagligen har förvärvat rätten att använda i 

sina hemmedlemsstater. 

 

Ändringsförslag  6 

Förslag till förordning 

Skäl 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(4) Det finns en rad hinder för 

tillhandahållandet av sådana tjänster till 

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. 

(4) Det finns en rad hinder för 

tillhandahållandet av sådana tjänster till 

konsumenter som tillfälligt vistas 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, inte alltid har 

gränsöverskridande licens eller redan har 

sålts exklusivt inom ett geografiskt 

område, och på att leverantörer av 

onlinetjänster kan välja att endast betjäna 

vissa specifika marknader. Dessa 

förfaranden spelar en viktig roll i 

finansieringen av europeiskt kulturellt 

innehåll och tillgodoser behoven på de 

europeiska marknaderna. Även om 

sådana förfaranden inte bör försvåra 

konsumenternas lagliga tillgång till och 

användning av innehållstjänster online 

när de tillfälligt vistas i en annan 

medlemsstat, är det territoriella 

licenssystemet fortsatt avgörande för att 

en stark europeisk kulturell mångfald ska 

kunna föras vidare. 

 

Ändringsförslag  7 

Förslag till förordning 

Skäl 11 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(11) Domstolen har i de förenade målen 

C-403/08 och C-429/08, Football 

Association Premier League m.fl., 

EU:C:2011:631 fastslagit att vissa 

begränsningar av tillhandahållandet av 

tjänster inte kan motiveras utifrån syftet att 

skydda immateriella rättigheter. 

(11) Domstolen har i de förenade målen 

C-403/08 och C-429/08, Football 

Association Premier League m.fl., 

EU:C:2011:631 fastslagit att en 

begränsning av tillhandahållandet av 

tjänster, innebärande ett förbud mot 

användningen av utländsk 

avkodningsutrustning i samband med en 

krypterad satellitsändningstjänst för 

direktsända idrottsevenemang, inte kan 

motiveras utifrån syftet att skydda 

immateriella rättigheter. 

 

Ändringsförslag  8 

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 syftet med denna 

förordning att anpassa den rättsliga ramen 

för att säkerställa en gemensam metod för 

tillhandahållandet av innehållstjänster 

online genom att inrätta en strikt 

tolkningsbar rättslig fiktion för att tillåta 

gränsöverskridande portabilitet av 

innehållstjänster online ifall 

konsumenterna lagligen förvärvat 

innehållet och tillfälligt vistas i en annan 

medlemsstat än sina hemmedlemsstater. 

När det gäller den audiovisuella sektorn 

bör detta dessutom ske utan att 

territorialitetsprincipen äventyras eller 

avskaffas, eftersom det skulle innebära en 

oproportionerlig förlust för 

rättsinnehavarna och en avsevärd 

snedvridning av marknaden för 

audiovisuellt innehåll. Denna förordning 

har inte till syfte att ändra och bör inte 

påverka det befintliga systemet med 

territoriell licensiering, vilket är 

avgörande för finansieringen, 

produktionen och distributionen av 
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europeiska audiovisuella verk.  

 

Ändringsförslag  9 

Förslag till förordning 

Skäl 12a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (12a) I vilket fall som helst bör det göras 

åtskillnad mellan portabilitet och 

begreppet gränsöverskridande tillgång, 

eftersom det senare inte ingår i 

tillämpningsområdet för denna 

förordning. En ökad portabilitet för 

lagligt tillgängliga och lagligen 

förvärvade innehållstjänster skulle kunna 

vara ett viktigt steg för att avskaffa 

omotiverad geoblockering. 

 

Ändringsförslag  10 

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, nedladdning 

eller någon annan teknik som möjliggör 

användning av innehållet. En registrering 

för att få innehållsaviseringar, blotta 

godtagandet av HTML-kakor, ett enkelt 

inloggningssystem, till exempel ett system 

vilket främst har utformats för 

programrekommendationer respektive 

individanpassade reklamtjänster, en 

betalning av en allmän, obligatorisk avgift 

– exempelvis en radio- eller tv-licensavgift 

– eller utbyte eller överföring av uppgifter 
bör inte betraktas som ett avtal om 
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tillhandahållande av innehållstjänster 

online i den mening som avses i denna 

förordning. 

 

Ändringsförslag  11 

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 i 

denna medlemsstat, eftersom det inte är 

lämpligt att kräva att tjänsteleverantörer 

som inte erbjuder portabilitet i 

abonnentens hemmedlemsstat ska göra det 

över gränserna.  

 

Ändringsförslag  12 

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 

(17) Innehållstjänster online som 

tillhandahålls utan betalning ingår också i 

tillämpningsområdet för denna förordning i 

den mån leverantören redan har inrättat 

ett kontrollsystem som kontrollerar 

hemmedlemsstaten för sina abonnenter 

med samma grad av säkerhet som för 

tjänster som tillhandahålls mot betalning. 

Innehållstjänster online som tillhandahålls 

utan betalning och vars leverantörer inte 

har inrättat ett kontrollsystem kan fritt 

välja att ge sina abonnenter möjlighet att 

få tillgång till och använda deras tjänst i 

enlighet med denna förordning. 

Innehållstjänster online som 

tillhandahålls utan betalning och vars 

leverantörer inte redan har inrättat ett 

kontrollsystem för att kontrollera 
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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. 

hemmedlemsstaten för sina abonnenter 

med samma grad av säkerhet som för 

tjänster som tillhandahålls mot betalning 

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 

obligatoriskt. Eftersom innehållstjänster 

online som tillhandahålls utan betalning 

inte desto mindre är viktiga aktörer på 

marknaden, bör det fortfarande vara 

möjligt för dem att erbjuda sina 

abonnenter gränsöverskridande 

portabilitet när de har de metoder som gör 

det möjligt att kontrollera abonnenternas 

hemmedlemsstat med samma grad av 

säkerhet som för tjänster som 

tillhandahålls mot betalning. Om 

leverantörer av innehållstjänster online 

som tillhandahålls utan betalning väljer 

att använda sig av denna möjlighet, bör 

de vara skyldiga att uppfylla 

bestämmelserna i denna förordning på 

samma sätt som leverantörer av 

innehållstjänster online som 

tillhandahålls mot betalning. 

 

Ändringsförslag  13 

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 

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 

(18) För att säkerställa 

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 

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 
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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. 

dess verkan. Åtgärder som vidtas av en 

tjänsteleverantör och som skulle hindra 

abonnenten från att få tillgång till eller 

använda en tjänst när abonnenten tillfälligt 

vistas i en annan medlemsstat, och som 

inte skulle strida mot denna förordning, 

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  14 

Förslag till förordning 

Skäl 18a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (18a) En avvikelse från skyldigheten att 

erbjuda gränsöverskridande portabilitet 

för viss utrustning som inte är bärbar kan 

tillåtas under mycket begränsade 

omständigheter ifall säkerställandet av en 

abonnents tillgång skulle kräva att 

onlinetjänsteleverantören ingår ett 

särskilt avtal med en tredje part som är 

utrustningstillverkare eller ansvarar för 

plattformar, eftersom detta kan vara 

tekniskt omöjligt eller en juridisk 

utmaning. 

 

Ändringsförslag  15 

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 

(20) I syfte att säkerställa att 

leverantörer av innehållstjänster online 

uppfyller skyldigheten att tillhandahålla 

gränsöverskridande portabilitet för sina 

tjänster utan att den territoriella 

exklusiviteten överskrids, är det 
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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. 

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 

rättsliga fiktion bör inte hindra 

leverantören att erbjuda abonnenter, som 

tillfälligt vistas i en annan medlemsstat, 

innehåll online som leverantören lagligen 

tillhandahåller i denna medlemsstat. Den 

bör dessutom inte tolkas på ett sådant sätt 

att den hindrar en tjänsteleverantör från 

att erbjuda sina tjänster till en abonnent 

som befinner sig permanent i en annan 

medlemsstat, under förutsättning att de 

nödvändiga licenserna har förvärvats i 

enlighet med Europaparlamentets och 

rådets direktiv 2001/29/EG och direktiv 

2014/26/EU 1a och att de har tillstånd från 

rättsinnehavarna att använda deras 

innehåll.  

 ______________ 

 1a Europaparlamentets och rådets direktiv 

2014/26/EU av den 26 februari 2014 om 

kollektiv förvaltning av upphovsrätt och 

närstående rättigheter och 

gränsöverskridande licensiering av 

rättigheter till musikaliska verk för 

användning på nätet på den inre 

marknaden (EUT L 84, 20.3.2014, s. 72). 

 

Ändringsförslag  16 

Förslag till förordning 

Skäl 21 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(21) För licensiering av upphovsrätt och 

närstående rättigheter innebär detta att 

relevant mångfaldigande, överföring till 

(21) För licensiering av upphovsrätt och 

närstående rättigheter innebär detta att 

relevant mångfaldigande, överföring till 
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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 

och närstående rättigheter eller andra 

rättigheter som är relevanta för 

användningen av innehållet i tjänsten. 

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 

rättsinnehavarna 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. Under förutsättning 

att abonnentens hemmedlemsstat har 

kontrollerats på ett effektivt sätt i enlighet 

med denna förordning, bör 

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, inte 

utgöra en överträdelse av upphovsrätten 

och närstående rättigheter eller andra 

rättigheter som är relevanta för 

användningen av innehållet i tjänsten. 

 

Ändringsförslag  17 

Förslag till förordning 

Skäl 21a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (21a) För att säkra kulturell och 

språklig mångfald samt produktionen, 
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marknadsföringen och distributionen av 

kreativt innehåll i hela unionen, särskilt 

när det gäller den audiovisuella sektorn 

samt författares och andra upphovsmäns 

rättigheter som skyddas av upphovsrätten, 

bör denna förordning begränsas till 

gränsöverskridande portabilitet för 

lagligen förvärvat innehåll och bör under 

inga omständigheter utvidgas till att 

omfatta gränsöverskridande tillgång till 

innehållstjänster online i medlemsstater, 

där leverantören av innehållstjänsten 

online inte har något tillstånd från 

upphovsmännen och rättsinnehavarna att 

använda detta innehåll. 

 

Ändringsförslag  18 

Förslag till förordning 

Skäl 21b (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (21b) Leverantörer och innehavare av 

rättigheter av relevans för 

tillhandahållandet av innehållstjänster 

online bör inte få kringgå tillämpningen 

av denna förordning genom att välja ett 

tredjelands lagstiftning som tillämplig lag 

på avtal mellan dem eller på avtal mellan 

leverantörer och abonnenter. 

 

Ändringsförslag  19 

Förslag till förordning 

Skäl 22a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (22a) Om abonnenten inte 

tillhandahåller den nödvändiga 

informationen och leverantören inte kan 

kontrollera hemmedlemsstaten enligt 

kraven i denna förordning bör 

leverantören till följd av detta inte erbjuda 

gränsöverskridande portabilitet för 

innehållstjänster online till en sådan 
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abonnent enligt denna förordning. 

 

Ändringsförslag  20 

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 

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. 

(23) Tjänsteleverantörer bör säkerställa 

att deras abonnenter får tillräckligt med 

information om villkoren för utnyttjandet 

av innehållstjänster online i andra 

medlemsstater än hemmedlemsstaten. 

Förordningen ålägger tjänsteleverantören 

att använda lämpliga metoder för att 

verifiera att innehållstjänster online 

tillhandahålls i överensstämmelse med 

denna förordning. Den förteckning över 

kontrollmetoder som anges i denna 

förordning har till syfte att skapa rättslig 

säkerhet för de kontrollmetoder som ska 

användas av tjänsteleverantörer , 

samtidigt som tillräckliga och flexibla 

metoder tillhandahålls genom vilka 

tjänsteleverantörerna kan autentisera och 

kontrollera abonnenternas åtkomst och 

hemmedlemsstat. 

 

Ändringsförslag  21 

Förslag till förordning 

Skäl 23a (nytt) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (23a) Rättsinnehavarna får dra in de 

rättigheter som licensierats till en 

tjänsteleverantör om leverantören inte 

kan styrka att den uppfyller skyldigheten 

att på ett effektivt sätt kontrollera 

abonnentens hemmedlemsstat i enlighet 

med denna förordning. Det är dock 

nödvändigt att säkerställa att metoderna 

för autentisering och kontroll är effektiva 

och anpassade till den berörda 

innehållstjänsten online samt rimliga och 

inte går utöver vad som är nödvändigt för 

att uppnå detta syfte. I varje enskilt fall 

bör hänsyn tas till en viss kontrollmetod i 

den aktuella medlemsstaten och för den 

aktuella typen av innehållstjänst online. 

För att säkerställa rättslig säkerhet bör 

leverantörer ta hjälp av en kombination 

av minst två av de kontrollmetoder som 

föreskrivs i denna förordning och som 

rättsinnehavarna och 

tjänsteleverantörerna kommer överens 

om. Exempel på nödvändiga tekniska och 

organisatoriska åtgärder kan innefatta 

kontroll av IP-adress i stället för 

fortlöpande positionsövervakning, 

tillhandahållande av öppen information 

till berörda personer om 

kontrollmetoderna och deras syften samt 

lämpliga säkerhetsåtgärder. Eftersom det 

ur kontrollsynpunkt inte är platsen som är 

av betydelse, utan snarare huruvida 

personen har åtkomst till tjänsten i hans 

eller hennes hemmedlemsstat eller inte, 

bör inga exakta lokaliseringsuppgifter 

utöver en ursprunglig hemvistkontroll 

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. 
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Ändringsförslag  22 

Förslag till förordning 

Skäl 23b (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (23b) För att säkerställa 

gränsöverskridande portabilitet för 

innehållstjänster online bör befogenheten 

att anta akter i enlighet med artikel 290 i 

fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt delegeras till kommissionen 

för att göra det möjligt att ändra 

förteckningen över metoder för kontroll 

av en abonnents hemmedlemsstat, 

förberedd och utarbetad i samråd med 

branschen, medräknat småskaliga 

rättsinnehavare. Det är av särskild 

betydelse att kommissionen genomför 

lämpliga samråd under sitt förberedande 

arbete, inklusive på expertnivå, i enlighet 

med principerna i det interinstitutionella 

avtalet om bättre lagstiftning av den 13 

april 2016. För att säkerställa en jämlik 

delaktighet i utarbetandet av delegerade 

akter får Europaparlamentet och rådet 

alla handlingar samtidigt som 

medlemsstaternas experter, och dessa 

experter ges systematiskt tillträde till 

sammanträdena i de av kommissionens 

expertgrupper som ansvarar för att 

utarbeta delegerade akter. 

 

Ändringsförslag  23 

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 

(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 
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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. 

rätten till respekt för privatlivet och 

familjelivet, rätten till skydd av 

personuppgifter, rätten till egendom, 

inklusive immateriella rättigheter, 

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. 

__________________ __________________ 

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 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). 

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 lydelse enligt direktiv 

2006/24/EG och direktiv 2009/136/EG 

kallat direktivet om integritet och 

elektronisk kommunikation. 

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). 

 

Ändringsförslag  24 

Förslag till förordning 

Skäl 24a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (24a) Denna förordning bör respektera 
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de förpliktelser som unionen är bunden 

av i internationella fördrag för skydd av 

upphovsrätten och närstående rättigheter, 

i synnerhet Bernkonventionen för skydd 

av litterära och konstnärliga verk, Wipos 

(Världsorganisationen för den 

intellektuella äganderätten) fördrag om 

upphovsrätt och Wipos fördrag om 

framföranden och fonogram. 

 

Ändringsförslag  25 

Förslag till förordning 

Skäl 27 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(27) Eftersom förordningen kommer att 

tillämpas på vissa avtal och rättigheter som 

tillkommit före den dag då förordningen 

börjar tillämpas är det också lämpligt att 

föreskriva en rimlig tidsfrist mellan 

datumet för förordningens ikraftträdande 

och datumet för dess tillämpning, som 

tillåter rättsinnehavare och 

tjänsteleverantörer att göra de arrangemang 

som krävs för att anpassa sig till den nya 

situationen samt ger tjänsteleverantörer 

möjlighet att ändra villkoren för 

användning av de tjänster som de 

tillhandahåller. 

(27) Eftersom förordningen kommer att 

tillämpas på vissa avtal och rättigheter som 

tillkommit före den dag då förordningen 

börjar tillämpas är det också lämpligt att 

föreskriva en rimlig tidsfrist mellan 

datumet för förordningens ikraftträdande 

och datumet för dess tillämpning, som 

tillåter rättsinnehavare och 

tjänsteleverantörer att göra de arrangemang 

som krävs för att anpassa sig till den nya 

situationen samt ger tjänsteleverantörer 

möjlighet att ändra villkoren för 

användning av de tjänster som de 

tillhandahåller. Ändringar av villkoren för 

användning av innehållstjänster online 

som erbjuds i paket där man kombinerar 

en elektronisk kommunikationstjänst och 

en innehållstjänst online enbart för att 

uppfylla bestämmelserna i denna 

förordning bör inte medföra någon rätt 

för abonnenter, enligt nationell 

lagstiftning som införlivar regelverket för 

elektroniska kommunikationsnät och 

kommunikationstjänster, att säga upp 

avtal om tillhandahållande av sådana 

elektroniska kommunikationstjänster. 

 

Ändringsförslag  26 

Förslag till förordning 
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Skäl 28 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(28) I syfte att uppnå målet att 

säkerställa gränsöverskridande portabilitet 

för innehållstjänster online i unionen är det 

lämpligt att anta en förordning, som är 

direkt tillämplig i medlemsstaterna. Detta 

är nödvändigt för att garantera en enhetlig 

tillämpning av reglerna för 

gränsöverskridande portabilitet i 

medlemsstaterna, och att de träder i kraft 

samtidigt för alla innehållstjänster online. 

Endast en förordning ger den rättssäkerhet 

som krävs för att konsumenterna till fullo 

ska kunna dra nytta av gränsöverskridande 

portabilitet i hela unionen. 

(28) I syfte att uppnå målet att 

säkerställa gränsöverskridande portabilitet 

för innehållstjänster online i unionen är det 

lämpligt att anta en förordning, som är 

direkt tillämplig i medlemsstaterna. Detta 

är nödvändigt för att garantera en enhetlig 

tillämpning av reglerna för 

gränsöverskridande portabilitet i 

medlemsstaterna, och att de träder i kraft 

samtidigt för alla innehållstjänster online. 

Endast en förordning ger den rättssäkerhet 

som krävs för att konsumenterna till fullo 

ska kunna dra nytta av gränsöverskridande 

portabilitet i hela unionen; detta val av 

lagstiftningsakt återspeglar de speciella 

målen med bestämmelser som rör 

gränsöverskridande portabilitet och de 

särskilda omständigheter som ligger till 

grund för dem, och det bör därför under 

inga omständigheter betraktas som ett 

prejudikat för unionens senare 

lagstiftningsakter på området 

upphovsrätt. 

 

Ändringsförslag  27 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 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 lagligen förvärvade 

innehållstjänster online i 

hemmedlemsstaten, när de tillfälligt vistas 

i en annan medlemsstat än sin 

hemmedlemsstat, kan få tillgång till och 

använda dessa tjänster, samtidigt som all 

relevant upphovsrätt och närstående 

rättigheter för det innehåll som görs 

tillgängligt och används respekteras, 

under förutsättning att leverantören av 

innehållstjänster online har kontrollerat 
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abonnentens hemmedlemsstat i enlighet 

med artikel 3b (ny). 

 

Ändringsförslag  28 

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, 

definierad som den plats där 

vederbörande permanent eller varaktigt 

har etablerat sina huvudsakliga intressen 

med avsikt att denna situation ska hålla 

sig stabil, en plats dit en person 

regelbundet återvänder och till vilken 

vederbörande har en fortlöpande 

koppling, såsom fastställts i enlighet med 

kontrollmetoderna i denna förordning. 

 

Ändringsförslag  29 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led d 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(d) tillfälligt närvarande: en abonnents 

vistelse i en annan medlemsstat än 

hemmedlemsstaten. 

(d) tillfällig vistelse: en abonnents 

tillfälliga vistelse i en annan medlemsstat 

än hemmedlemsstaten, under förutsättning 

att abonnenten inte flyttar sin plats för 

huvudsakliga intressen dit. 

 

Ändringsförslag  30 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led e 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(e) innehållstjänst online: en tjänst 

enligt definitionen i artiklarna 56 och 57 i 

fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt, som en tjänsteleverantör 

(e) innehållstjänst online: en tjänst 

enligt definitionen i artiklarna 56 och 57 i 

fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt, som en tjänsteleverantör 
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lagligen tillhandahålla online i 

hemmedlemsstaten i portabel form, och 

som är en audiovisuell medietjänst i den 

mening som avses i direktiv 2010/13/EU 

eller en tjänst vars huvudsyfte är 

tillhandahållande av tillgång till och 

användning av verk eller andra skyddade 

alster, eller radio- och televisionsföretags 

sändningar, linjärt eller på begäran, samt 

tillhandahålls för abonnenter på 

överenskomna villkor, antingen 

lagligen tillhandahåller online i 

hemmedlemsstaten i portabel form, och 

som är en audiovisuell medietjänst i den 

mening som avses i direktiv 2010/13/EU 

eller en tjänst vars huvudsyfte är 

tillhandahållande av laglig tillgång till och 

användning av verk och andra skyddade 

alster, eller radio- och televisionsföretags 

sändningar, linjärt eller på begäran, 

(1) mot betalning eller  

(2) utan betalning, förutsatt att 

abonnentens hemmedlemsstat 

kontrolleras av leverantören. 

 

 

Ändringsförslag  31 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 1a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (1a) Den skyldighet som avses i punkt 1 

ska inte omfatta gränsöverskridande 

tillgång till innehåll online som 

tjänsteleverantören inte har fått tillstånd 

från rättsinnehavaren att använda.  

 

Ändringsförslag  32 

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, där så är möjligt och utifrån de 

uppgifter som leverantören har tillgång 

till, underrätta abonnenterna i förväg om 

kvaliteten på leveransen av 

innehållstjänster online som tillhandahålls i 

enlighet med punkt 1. 
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Ändringsförslag  33 

Förslag till förordning 

Artikel 3a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 3a 

 Valfria bestämmelser 

 Den leverantör som tillhandahåller en 

innehållstjänst online utan betalning och 

som inte redan har inrättat ett 

kontrollsystem för att kontrollera 

abonnenternas hemmedlemsstat med 

samma grad av säkerhet som för tjänster 

som tillhandahålls mot betalning kan ge 

en abonnent som tillfälligt vistas i en 

medlemsstat möjlighet att få tillgång till 

och använda innehållstjänsten online 

under förutsättning att 

 (a) leverantören kontrollerar 

abonnenternas hemmedlemsstat i enlighet 

med denna förordning, 

 (b) leverantören informerar berörda 

innehavare av upphovsrätt och 

närstående rättigheter eller innehavare av 

andra rättigheter som är relevanta för 

innehållet i en innehållstjänst online, 

samt abonnenterna, inom en rimlig 

tidsperiod innan möjlighet till sådan 

tillgång och användning ges, och 

 (c) leverantören tillämpar 

bestämmelserna i denna förordning från 

den stund då denna möjliggör 

gränsöverskridande portabilitet för sina 

abonnenter. 

 

Ändringsförslag  34 

Förslag till förordning 

Artikel 3b (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 3b 
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 Skyldighet att kontrollera 

hemmedlemsstaten 

 1. Leverantören av innehållstjänster 

online som ger abonnenter som tillfälligt 

vistas i en medlemsstat möjlighet att få 

tillgång till och använda innehållstjänsten 

online ska på ett effektivt sätt kontrollera 

abonnentens hemmedlemsstat. 

 2. För att uppfylla den skyldighet 

som avses i punkt 1 ska leverantören ta 

hjälp av en kombination av minst två av 

de följande kontrollmetoderna: 

 (a) ett id-kort eller en annan giltig 

handling som bekräftar abonnentens 

hemmedlemsstat, inbegripet elektroniska 

identifieringsbevis, 

 (b) abonnentens faktureringsadress 

eller postadress, 

 (c) abonnentens betalningsuppgifter, 

t.ex. dennes bankkonto, lokala kreditkort 

eller lokala betalkort, 

 (d) en installationsplats för en 

digitalbox eller en liknande utrustning 

som används för tillhandahållandet av 

tjänster till abonnenten, 

 (e) uppgift om abonnenten som part i 

ett avtal om internet- eller 

telefonanslutning eller motsvarande i 

medlemsstaten, 

 (f) uppgift om abonnenten som 

betalare av en licensavgift för andra 

tjänster som tillhandahålls i 

medlemsstaten i fråga, t.ex. radio och tv i 

allmänhetens tjänst, 

 (g) kontroll av IP-adressen för att 

identifiera den medlemsstat där 

abonnenten har tillgång till och använder 

innehållstjänsten online, eller 

identifiering av den medlemsstaten genom 

andra metoder för geolokalisering, 

 (h) registrering i lokala röstlängder 

om sådana är offentligt tillgängliga,  

 (i) betalning av lokala skatter eller 

per capitaskatter om sådana är offentligt 
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tillgängliga. 

 3. Kontrollmetoderna ska beakta 

tjänstens karaktär, vara rimliga och inte 

gå utöver vad som är nödvändigt för att 

uppnå syftet med kontrollen av 

abonnentens hemmedlemsstat. 

 4. Leverantören och innehavare av 

upphovsrätt och närstående rättigheter 

eller innehavare av andra rättigheter till 

innehåll i innehållstjänster online får 

komma överens om den kombination och 

det antal kontrollmetoder som avses i 

punkt 2 för att kontrollera 

hemmedlemsstat. 

 5. Behandlingen av personuppgifter i 

samband med kontrollen ska utföras i 

enlighet med Europaparlamentets och 

rådets förordning (EU) nr 2016/6791a och 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

2002/58/EG1b. 

 6. Leverantören ska ha rätt att kräva 

att abonnenten tillhandahåller den 

information som är nödvändig för 

kontroll av hemmedlemsstat. Om 

abonnenten inte tillhandahåller denna 

information och leverantören därför inte 

på ett effektivt sätt kan kontrollera 

hemmedlemsstaten, enligt kraven i denna 

förordning, får leverantören inte på 

grundval av denna förordning ge 

abonnenten möjlighet att få tillgång till 

innehållstjänsten online när han eller hon 

tillfälligt vistas i en medlemsstat. 

 7. För att säkerställa att 

förteckningen över kontrollmetoder följer 

den tekniska utvecklingen, har 

kommissionen befogenhet att anta 

delegerade akter i enlighet med artikel 7a 

för att ändra denna förteckning och lägga 

till innovativa kontrollmetoder i enlighet 

med punkt 3, under förutsättning att 

förteckningen över kontrollmetoder i 

punkt 2 visar sig vara föråldrad före 

denna förordnings bedömningsperiod på 

tre år.  

 _________________ 
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 1a Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 2016/679 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 (allmän 

dataskyddsförordning) (EUT L 119, 

4.5.2016, s. 1). 

 1b Europaparlamentets och rådets direktiv 

2002/58/EG av den 12 juli 2002 om 

behandling av personuppgifter och 

integritetsskydd inom sektorn för 

elektronisk kommunikation (direktiv om 

integritet och elektronisk kommunikation) 

(EGT L 201, 31.7.2002, s. 37). 

 

Ändringsförslag  35 

Förslag till förordning 

Artikel 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Tillhandahållandet av en innehållstjänst 

online samt en abonnents tillträde till och 

användning av denna tjänst, i enlighet med 

artikel 3.1, ska uteslutande anses äga rum i 

hemmedlemsstaten, även för de syften som 

avses i direktiv 96/9/EG, direktiv 

2001/29/EG, direktiv 2006/115/EG, 

direktiv 2009/24/EG och direktiv 

2010/13/EU. 

Tillhandahållandet av en innehållstjänst 

online samt en abonnents tillträde till och 

användning av denna tjänst, i enlighet med 

artikel 3.1, ska uteslutande anses äga rum i 

hemmedlemsstaten, även för de syften som 

avses i direktiv 96/9/EG, direktiv 

2001/29/EG, direktiv 2006/115/EG och 

direktiv 2009/24/EG. 

 

Ändringsförslag  36 

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 

(1) Avtalsbestämmelser, inbegripet 

avtalsbestämmelser mellan innehavare av 

upphovsrätt och närstående rättigheter, 

eller innehavare av andra rättigheter som är 

relevanta för användningen av och 
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innehållstjänster online, å ena sidan, och 

tjänsteleverantörer å andra sidan, samt 

mellan tjänsteleverantörerna och 

abonnenter, som strider mot artiklarna 3.1 

och 4 ska vara ogiltiga. 

tillgången till innehåll i innehållstjänster 

online, å ena sidan, och tjänsteleverantörer 

å andra sidan, samt mellan 

tjänsteleverantörerna och abonnenter, som 

strider mot denna förordning ska vara 

ogiltiga. Avtalsändringar till följd av 

tillämpningen av denna förordning ska 

inte ge någon rätt att säga upp avtal eller 

överenskommelser, varken mellan 

abonnenten och leverantören eller mellan 

leverantören och rättsinnehavaren. 

Ändringar, justeringar eller andra 

avtalsändringar till följd av 

genomförandet av denna förordning ska 

inte utgöra ett motiverat skäl till att 

justera avgifter eller taxor eller andra 

finansiella förbindelser mellan 

abonnenten, leverantören eller 

rättsinnehavaren. 

 

Ändringsförslag  37 

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. 

(2) Tjänsteleverantörer av innehåll 

online ska använda lämpliga metoder för 

att kontrollera att innehållstjänsten online 

tillhandahålls i enlighet med denna 

förordning och artikel 3b (ny). Om det är 

rimligt och strikt nödvändigt kan 

rättsinnehavare kräva att ytterligare 

åtgärder genomförs, förutsatt att de 

åtgärder som krävs är rimliga och inte går 

utöver vad som är nödvändigt för att uppnå 

syftet, eller kräva att avtal ändras som 

ingåtts mellan rättsinnehavare och 

tjänsteleverantörer. Innehavare av 

upphovsrätt och närstående rättigheter 

eller av andra rättigheter till innehåll i 

innehållstjänster online kan dra tillbaka 

leverantörens licens för att använda det 

innehåll som de har rättigheterna till ifall 

leverantören inte handlar i enlighet med 

artikel 3b (ny). 
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Ändringsförslag  38 

Förslag till förordning 

Artikel 5 – punkt 2a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (2a) Innehavarna av upphovsrätt och 

närstående rättigheter eller av andra 

rättigheter i samband med en 

innehållstjänst online kan ge 

tjänsteleverantörer som har 

gränsöverskridande licenser i enlighet 

med avdelning III i Europaparlamentets 

och rådets direktiv 2014/26/EU1a tillstånd 

för att få tillgång till och möjlighet att 

använda deras innehåll enligt denna 

förordning utan kontroll av 

hemmedlemsstat. 

 _______________ 

 1a Europaparlamentets och rådets direktiv 

2014/26/EU av den 26 februari 2014 om 

kollektiv förvaltning av upphovsrätt och 

närstående rättigheter och 

gränsöverskridande licensiering av 

rättigheter till musikaliska verk för 

användning på nätet på den inre 

marknaden (EUT L 84, 20.3.2014, s. 72). 

 

Ändringsförslag  39 

Förslag till förordning 

Artikel 7a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 7a 

 Utövande av delegering 

 1. Befogenheten att anta delegerade 

akter ges till kommissionen med förbehåll 

för de villkor som anges i denna artikel. 

 2. Den delegering av befogenheter 

som avses i artikel 3b (ny) ska tilldelas 

kommissionen på obestämd tid från och 
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med den … [den dag då den 

grundläggande lagstiftningsakten träder i 

kraft eller annat datum som fastställs av 

medlagstiftarna].  

 3. Den delegering av befogenheter 

som avses i artikel 3b (ny) får när som 

helst återkallas av Europaparlamentet 

eller rådet. Ett beslut om återkallelse 

innebär att delegeringen av den 

befogenhet som anges i beslutet upphör 

att gälla. Beslutet får verkan dagen efter 

det att det offentliggörs i Europeiska 

unionens officiella tidning, eller vid ett 

senare i beslutet angivet datum. Det 

påverkar inte giltigheten av delegerade 

akter som redan har trätt i kraft. 

 4. Innan kommissionen antar en 

delegerad akt ska den samråda med 

experter som utsetts av varje medlemsstat 

i enlighet med principerna i det 

interinstitutionella avtalet av den 13 april 

2016 om bättre lagstiftning. 

 5. Så snart kommissionen antar en 

delegerad akt ska den samtidigt delge 

Europaparlamentet och rådet denna. 

 6. En delegerad akt som antas enligt 

artikel 3b (ny) ska träda i kraft endast om 

varken Europaparlamentet eller rådet har 

gjort invändningar mot den delegerade 

akten inom en period av [två månader] 

från den dag då akten delgavs 

Europaparlamentet och rådet, eller om 

både Europaparlamentet och rådet, före 

utgången av den perioden, har 

underrättat kommissionen om att de inte 

kommer att invända. Denna period ska 

förlängas med [två månader] på 

Europaparlamentets eller rådets initiativ. 

 

Ändringsförslag  40 

Förslag till förordning 

Artikel 7b (ny) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 7b 

 Utvärdering 

 Tre år efter ikraftträdandet av denna 

förordning ska kommissionen bedöma 

tillämpningen av denna förordning och 

överlämna en rapport till 

Europaparlamentet och rådet. Rapporten 

ska innehålla en utvärdering av 

användningen av gränsöverskridande 

portabilitet och av kontrollen av 

hemmedlemsstat och, om nödvändigt, 

bedöma behovet av en översyn. Rapporten 

ska åtföljas av förslag som kan förbättra 

genomförandet av denna förordning. 

 

Ändringsförslag  41 

Förslag till förordning 

Artikel 8 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Den ska tillämpas från och med den 

[datum: 6 månader efter den dag den har 

offentliggjorts]. 

Den ska tillämpas från och med den 

[datum: 12 månader efter den dag den har 

offentliggjorts]. 
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Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, 

Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Stefano Maullu, Luigi 

Morgano, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, Yana Toom, Helga 

Trüpel, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej 

Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka 

Slutomröstning: närvarande suppleanter Rosa D’Amato, Santiago Fisas Ayxelà, Eider Gardiazabal Rubial, 

Zdzisław Krasnodębski, Ernest Maragall, Emma McClarkin, Liliana 

Rodrigues 

 
 


