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KORTFATTAD MOTIVERING 

Förslaget till förordning syftar till att främja en bredare spridning av tv- och radioprogram 

genom att utöka vissa principer i 1993 års satellit- och kabeldirektiv till onlinemiljön, 

däribland ursprungslandsprincipen för programföretagens ”anknutna” onlinetjänster och 

utvidgning av obligatorisk kollektiv förvaltning av rättigheter för vidaresändningstjänster som 

tillhandahålls på andra sätt än via kabel, genom slutna nätverk.  

Föredraganden stöder kommissionens allmänna strategi att utöka ursprungslandsprincipen till 

att även omfatta programföretagens ”anknutna” onlinetjänster, för att underlätta licensiering 

av upphovsrätt och anknutna verk. Vidare välkomnar föredraganden bestämmelserna om 

utökad obligatorisk kollektiv förvaltning av rättigheter, men anser att även vidaresändningar 

över det öppna internet bör omfattas, förutsatt att de är kopplade till en kontrollerad miljö, 

exempelvis en definierbar användargrupp på grundval av registrering eller verifiering av 

användarna. 

Samtidigt bör det betonas att dessa nya bestämmelser är förenliga med principen om 

avtalsfrihet, som är avgörande för den långsiktiga livskraften för europeiska audiovisuella 

verk. Föredraganden vill stärka dessa bestämmelser genom att kommissionen i sin översyn av 

förordningen beaktar dess inverkan på finansiering av och investeringar i audiovisuella verk i 

Europa.  

 

ÄNDRINGSFÖRSLAG 

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för rättsliga frågor att 

som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag: 

Ändringsförslag   1 

Förslag till förordning 

Skäl 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(1) För att bidra till att den inre 

marknaden fungerar är det nödvändigt att 

se till att användare runtom i unionen får 

större tillgång till tv- och radioprogram 

med ursprung i andra medlemsstater, 

genom att underlätta licensiering av 

upphovsrätt och närstående rättigheter för 

verk och andra skyddade alster som ingår i 

sändningar av sådana program. Tv- och 

radioprogram är viktiga medel för att 

främja kulturell och språklig mångfald, 

social sammanhållning samt tillgång till 

(1) För att bidra till att den inre 

marknaden fungerar, och för att främja 

kulturell och språklig mångfald, social 

sammanhållning och tillgång till 

information, är det nödvändigt att se till att 

användare runtom i unionen får större 

tillgång till tv- och radioprogram med 

ursprung i andra medlemsstater, genom att 

underlätta licensiering av upphovsrätt och 

närstående rättigheter för verk och andra 

skyddade alster som ingår i sändningar av 

sådana program. 
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information. 

 

Ändringsförslag   2 

Förslag till förordning 

Skäl 1a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (1а)  Det bör uppmuntras att det skapas 

affärsförbindelser mellan 

medieoperatörer och operatörer av 

radiotjänster i medlemsstaterna så att 

man, på begäran av en konsument bosatt i 

någon av medlemsstaterna, kan 

tillhandahålla pakettjänster som 

inbegriper program från en annan 

medlemsstat. 

 

Ändringsförslag   3 

Förslag till förordning 

Skäl 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(2) Utvecklingen av digital teknik och 

internet har förvandlat distributionen av 

och tillgången till tv- och radioprogram. 

Användare väntar sig i allt större grad att 

ha tillgång till tv- och radioprogram både 

live och som beställtjänst, både genom 

traditionella kanaler, som satellit eller 

kabel, och genom onlinetjänster. Det blir 

därför allt vanligare att programföretag 

utöver sina egna sändningar av tv- och 

radioprogram erbjuder onlinetjänster i 

anknytning till sändningen, såsom 

samsändningar och catch up-tjänster. 

Leverantörer av vidaresändningstjänster, 

som paketerar sändningar av tv- och 

radioprogram och erbjuder dem till 

användare samtidigt som den ursprungliga 

sändningen i oförändrat och oavkortat 

skick, använder olika 

vidaresändningsteknik, som till exempel 

via kabel- eller satellitnät, digitala 

(2) Utvecklingen av digital teknik på 

marknadsplatserna på internet håller på 

att omforma distributionen av och 

tillgången till tv- och radioprogram. 

Användare väntar sig i allt större grad att 

ha tillgång till tv- och radioprogram både 

live och som beställtjänst, både genom 

traditionella kanaler, som satellit eller 

kabel, och genom onlinetjänster. Det blir 

därför allt vanligare att programföretag 

utöver sina egna sändningar av tv- och 

radioprogram erbjuder onlinetjänster i 

anknytning till sändningen, såsom 

samsändningar och catch up-tjänster, i 

syfte att bredda sitt standardutbud. 

Leverantörer av vidaresändningstjänster, 

som paketerar sändningar av tv- och 

radioprogram och erbjuder dem till 

användare samtidigt som den ursprungliga 

sändningen i oförändrat och oavkortat 

skick, använder olika 
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markbundna, slutna IP-baserade eller 

mobila nätverk samt det öppna internet. 

Från användarnas sida växer efterfrågan på 

tillgång till tv- och radiosändningar inte 

bara från den egna medlemsstaten utan 

även med ursprung i andra EU-

medlemsstater, till exempel bland språkliga 

minoriteter i unionen och personer som bor 

i en annan medlemsstat än den 

medlemsstat de kommer ifrån. 

vidaresändningsteknik, som till exempel 

via kabel- eller satellitnät, digitala 

markbundna, slutna IP-baserade eller 

mobila nätverk samt det öppna internet. 

Distributionen av, och tillgången till, tv- 

och radioprogram är därmed alltmer 

plattforms- och teknikneutral. Från 

användarnas sida växer efterfrågan på 

tillgång till tv- och radiosändningar på 

olika plattformar i en gränslös miljö, och 

därför inte bara från den egna 

medlemsstaten utan även med ursprung i 

andra EU-medlemsstater, till exempel 

bland språkliga minoriteter i unionen och 

personer som bor i en annan medlemsstat 

än den medlemsstat de kommer ifrån eller 

som reser dit tillfälligt. 

 

Ändringsförslag   4 

Förslag till förordning 

Skäl 2a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (2а) Leverantörer av audiovisuella 

medietjänster bör sträva efter att 

säkerställa att deras tekniska tjänster 

gradvis görs tillgängliga för personer med 

syn- eller hörselnedsättning. 

 

Ändringsförslag   5 

Förslag till förordning 

Skäl 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(3) Ett antal hinder står i vägen för 

tillhandahållandet av onlinetjänster som 

är anknutna till sändningar och av 

vidaresändningstjänster, och därigenom 

den fria rörligheten för tv- och 

radioprogram inom unionen. Varje dag 

sänder programföretag många timmar 

nyhets-, kultur-, politik-, dokumentär- och 

underhållningsprogram. I dessa program 

(3) Varje dag sänder programföretag 

många timmar nyhets- och 

samhällsprogram. I dessa program ingår 

olika innehåll, som till exempel 

audiovisuella, musikaliska, litterära eller 

grafiska verk, som skyddas av upphovsrätt 

och/eller närstående rättigheter enligt 

unionslagstiftningen. Detta gör att det blir 

komplicerat att klarera rättigheter från 
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ingår olika innehåll, som till exempel 

audiovisuella, musikaliska, litterära eller 

grafiska verk, som skyddas av upphovsrätt 

och/eller närstående rättigheter enligt 

unionslagstiftningen. Detta gör att det blir 

komplicerat att klarera rättigheter från 

många olika rättsinnehavare och för olika 

kategorier av verk och andra skyddade 

alster. Ofta måste rättigheterna klareras på 

mycket kort tid, speciellt när man gör 

nyhets- och aktualitetsprogram. För att 

kunna tillhandahålla onlinetjänster över 

gränserna måste programföretag ha de 

behövliga rättigheterna till verk och andra 

skyddade alster för alla de berörda 

territorierna och detta gör det ännu mer 

komplicerat att klarera rättigheter. 

många olika rättsinnehavare och för olika 

kategorier av verk och andra skyddade 

alster. Ofta måste rättigheterna klareras på 

mycket kort tid, speciellt när man gör 

nyhets- och aktualitetsprogram. För att 

kunna tillhandahålla onlinetjänster över 

gränserna måste programföretag ha de 

behövliga rättigheterna till verk och andra 

skyddade alster för alla de berörda 

territorierna och detta gör det ännu mer 

komplicerat att klarera rättigheter. 

 

Ändringsförslag  6 

Förslag till förordning 

Skäl 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(4) Operatörer av 

vidaresändningstjänster, som vanligtvis 

erbjuder många program som använder 

otaliga verk och andra skyddade alster som 

ingår i de vidaresända tv- och 

radioprogrammen, har väldigt kort tid på 

sig att skaffa de licenser som behövs och 

klareringen av rättigheter blir därför en 

avsevärd börda. Det finns också en risk att 

rättsinnehavares verk och andra skyddade 

alster utnyttjas utan tillstånd eller 

ersättning. 

(4) Operatörer av 

vidaresändningstjänster, som vanligtvis 

erbjuder många program som använder 

otaliga verk och andra skyddade alster som 

ingår i de vidaresända tv- och 

radioprogrammen, har väldigt kort tid på 

sig att skaffa de licenser som behövs och 

klareringen av rättigheter blir därför en 

avsevärd börda. Det finns också en risk att 

rättsinnehavares verk och andra skyddade 

alster utnyttjas utan tillstånd eller rättvis 

ersättning om inte tillgång till tjänsten 

erbjuds på grundval av personliga 

abonnemang eller en tydligt avgränsad 

användargrupp eller mot en avgift. Denna 

risk kan dock åtgärdas genom 

avtalsöverenskommelser. 

 

Ändringsförslag   7 

Förslag till förordning 

Skäl 5 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(5) Rättigheterna för verk och andra 

skyddade alster har harmoniserats, bland 

annat genom Europaparlamentets och 

rådets direktiv 2001/29/EG15 och 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

2006/115/EG16. 

(5) Rättigheterna för verk och andra 

skyddade alster har harmoniserats, bland 

annat genom Europaparlamentets och 

rådets direktiv 2001/29/EG15 och 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

2006/115/EG16, något som i synnerhet 

syftat till att säkerställa skyddet för 

rättsinnehavare. 

_________________ _________________ 

15 Europaparlamentets och rådets direktiv 

2001/29/EG av den 22 maj 2001 om 

harmonisering av vissa aspekter av 

upphovsrätt och närstående rättigheter i 

informationssamhället (EGT L 167, 

22.6.2001, s. 10). 

15 Europaparlamentets och rådets direktiv 

2001/29/EG av den 22 maj 2001 om 

harmonisering av vissa aspekter av 

upphovsrätt och närstående rättigheter i 

informationssamhället (EGT L 167, 

22.6.2001, s. 10). 

16 Europaparlamentets och rådets direktiv 

2006/115/EG av den 12 december 2006 om 

uthyrnings- och utlåningsrättigheter 

avseende upphovsrättsligt skyddade verk 

och om upphovsrätten närstående 

rättigheter (EUT L 376, 27.12.2006, s. 28). 

16 Europaparlamentets och rådets direktiv 

2006/115/EG av den 12 december 2006 om 

uthyrnings- och utlåningsrättigheter 

avseende upphovsrättsligt skyddade verk 

och om upphovsrätten närstående 

rättigheter (EUT L 376, 27.12.2006, s. 28). 

 

Ändringsförslag  8 

Förslag till förordning 

Skäl 6 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(6) Rådets direktiv 93/83/EEG17 

underlättar gränsöverskridande 

satellitsändning och vidaresändning via 

kabel av tv- och radioprogram från andra 

EU-medlemsstater. Direktivets 

bestämmelser om programföretags 

sändningar är dock begränsade till 

satellitsändningar och gäller därför inte 

onlinetjänster i anknytning till sändningar, 

medan bestämmelserna om vidaresändning 

av tv- och radioprogram från andra 

medlemsstater är begränsade till samtidiga, 

oförändrade och oavkortade 

vidaresändningar via kabel eller 

mikrovågssystem och omfattar inte sådan 

(6) Rådets direktiv 93/83/EEG17 

underlättar gränsöverskridande 

satellitsändning och vidaresändning via 

kabel av tv- och radioprogram från andra 

EU-medlemsstater. Direktivets 

bestämmelser om programföretags 

sändningar är dock begränsade till 

satellitsändningar och gäller därför inte 

sändningar av onlinetjänster, medan 

bestämmelserna om vidaresändning av tv- 

och radioprogram från andra 

medlemsstater är begränsade till samtidiga, 

oförändrade och oavkortade 

vidaresändningar via kabel eller 
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vidaresändning med annan teknik. mikrovågssystem. 

__________________ __________________ 

17 Rådets direktiv 93/83/EEG av den 27 

september 1993 om samordning av vissa 

bestämmelser om upphovsrätt och 

närstående rättigheter avseende 

satellitsändningar och vidaresändning via 

kabel (EGT L 248, 6.10.1993, s. 15). 

17 Rådets direktiv 93/83/EEG av den 27 

september 1993 om samordning av vissa 

bestämmelser om upphovsrätt och 

närstående rättigheter avseende 

satellitsändningar och vidaresändning via 

kabel (EGT L 248, 6.10.1993, s. 15). 

Ändringsförslag  9 

Förslag till förordning 

Skäl 7 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(7) Därför bör man underlätta det 

gränsöverskridande tillhandahållandet av 

onlinetjänster som är anknutna till 

sändningar och vidaresändningar av tv- och 

radioprogram med ursprung i andra 

medlemsstater genom att anpassa den 

rättsliga ramen för utövande av upphovsrätt 

och närstående rättigheter av relevans för 

sådan verksamhet. 

(7) För att underlätta det 

gränsöverskridande tillhandahållandet av 

onlinetjänster som är anknutna till 

sändningar och vidaresändningar av tv- och 

radioprogram med ursprung i andra 

medlemsstater är det därför nödvändigt att 

anpassa den rättsliga ramen för utövande 

av upphovsrätt och närstående rättigheter 

av relevans för sådan verksamhet. Den 

gränsöverskridande onlinetillgången till 

europeiskt innehåll kommer att stärkas 

ytterligare genom att man i 

programföretagens anknutna 

onlinetjänster inkluderar tjänster som 

uteslutande består i tillhandahållande till 

allmänheten av verk som producerats 

under deras redaktionella ansvar och som 

sänds endast online. 

 

Ändringsförslag  10 

Förslag till förordning 

Skäl 8 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(8) De anknutna onlinetjänster som 

omfattas av den här förordningen är sådana 

tjänster som tillhandahålls av 

programföretagen själva och som har en 

tydlig och underordnad anknytning till 

(8) De anknutna onlinetjänster som 

omfattas av den här förordningen är sådana 

tjänster som tillhandahålls av 

programföretagen själva och som har en 

tydlig och underordnad anknytning till 
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sändningen. De omfattar tjänster som ger 

tillgång till tv- och radioprogram på ett 

linjärt sätt samtidigt som sändningen samt 

tjänster som inom en fastställd period efter 

sändningen ger tillgång till tv- och 

radioprogram som programföretaget har 

sänt tidigare (så kallade catch up-tjänster). 

Dessutom omfattar anknutna onlinetjänster 

sådana tjänster som ger tillgång till 

material som berikar eller på annat sätt 

utökar tv- och radioprogram som sänds av 

programföretaget, till exempel som 

förhandsvisning, utökning, komplettering 

eller recension av det berörda programmets 

innehåll. Tillhandahållande av tillgång till 

individuella verk eller andra skyddade 

alster som ingår i ett tv- eller 

radioprogram ska inte ses som en 

anknuten onlinetjänst. Definitionen av en 

anknuten onlinetjänst omfattar inte heller 

tillhandahållande av tillgång till verk eller 

andra skyddade alster utan anknytning till 

en sändning, såsom tjänster som ger 

tillgång till enskilda musikaliska eller 

audiovisuella verk, musikalbum eller 

videor. 

sändningen. De omfattar tjänster som ger 

tillgång till tv- och radioprogram på ett 

linjärt sätt samtidigt som sändningen samt 

tjänster som inom en fastställd period efter 

sändningen ger tillgång till tv- och 

radioprogram som programföretaget har 

sänt tidigare, eller tjänster som före 

sändningen ger tillgång till tv- och 

radioprogram som programföretaget 

kommer att sända (exempelvis catch up- 

eller preview-tjänster). Dessutom omfattar 

anknutna onlinetjänster sådana tjänster som 

ger tillgång till material som berikar eller 

på annat sätt utökar tv- och radioprogram 

som sänds av programföretaget, till 

exempel som förhandsvisning, utökning, 

komplettering eller recension av det 

berörda programmets innehåll, eller en 

tjänst från ett programföretag vilken 

uteslutande består i att för allmänheten 

tillhandahålla verk som producerats av 

programföretaget. Definitionen av en 

anknuten onlinetjänst omfattar inte 

tillhandahållande av tillgång till verk eller 

andra skyddade alster utan anknytning till 

och separat från programföretagets 

sändningar, såsom tjänster som ger 

tillgång till enskilda musikaliska eller 

audiovisuella verk, musikalbum eller 

videor. 

Ändringsförslag  11 

Förslag till förordning 

Skäl 10 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(10) Eftersom tillhandahållandet av, 

tillgången till eller användningen av en 

anknuten onlinetjänst anses inträffa enbart i 

den medlemsstat där programföretaget har 

sin huvudsakliga etableringsort, även om 

den anknutna onlinetjänsten i själva verket 

kan tillhandahållas över gränserna till 

andra medlemsstater, är det nödvändigt att 

säkerställa att parterna vid fastställandet av 

den summa som ska betalas för de berörda 

rättigheterna beaktar den anknutna 

(10) Eftersom tillhandahållandet av en 

anknuten onlinetjänst anses inträffa enbart i 

den medlemsstat där programföretaget har 

sin huvudsakliga etableringsort, även om 

den anknutna onlinetjänsten i själva verket 

kan tillhandahållas över gränserna till 

andra medlemsstater, är det nödvändigt att 

säkerställa att parterna vid fastställandet av 

den summa som ska betalas för de berörda 

rättigheterna beaktar den anknutna 

onlinetjänstens alla aspekter, såsom 
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onlinetjänstens alla aspekter, såsom 

tjänstens egenskaper, publik – både 

publiken i den medlemsstat där 

programföretaget har sin huvudsakliga 

etableringsort och i andra medlemsstater 

där den anknutna onlinetjänsten är 

tillgänglig och används – och 

språkversionen. 

tjänstens egenskaper, potentiell och faktisk 

publik – både publiken i den medlemsstat 

där programföretaget har sin huvudsakliga 

etableringsort och i andra medlemsstater 

där den anknutna onlinetjänsten är 

tillgänglig och används – och alla 

språkversioner. Onlinetjänster som i sin 

helhet till största delen och huvudsakligen 

riktar sig till en publik utanför den 

medlemsstat i vilken programföretaget 

har sin huvudsakliga etableringsort bör 

undantas från denna förordnings 

tillämpningsområde. 

 

Ändringsförslag  12 

Förslag till förordning 

Skäl 11 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(11) Genom principen om avtalsfrihet 

kommer det att vara möjligt att fortsätta 

begränsa utnyttjandet av de rättigheter som 

berörs av den ursprungslandsprincip som 

fastställs i denna förordning, speciellt i den 

mån vissa tekniska sändningsmetoder eller 

vissa språkversioner berörs, förutsatt att 

begränsandet av utnyttjandet av de 

rättigheterna är förenligt med 

unionslagstiftningen. 

(11) Denna förordning berör varken de 

rättigheter som föreskrivs i direktiv 

2001/29/EG eller förvärv eller försäljning 

av rättigheter på avtalsbasis för sådana 

anknutna onlinetjänster. Genom 

principerna om territorialitet och 
avtalsfrihet kommer det därför att vara 

möjligt att fortsätta begränsa utnyttjandet 

av de rättigheter som berörs av den 

ursprungslandsprincip som fastställs i 

denna förordning, speciellt i den mån vissa 

tekniska sändningsmetoder eller vissa 

språkversioner berörs, förutsatt att 

begränsandet av utnyttjandet av de 

rättigheterna är förenligt med nationell rätt 

och unionslagstiftningen. 

 

Ändringsförslag  13 

Förslag till förordning 

Skäl 12 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(12) Operatörer av 

vidaresändningstjänster som tillhandahålls 

(12) Operatörer av 

vidaresändningstjänster som tillhandahålls 
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via satellitnät eller digitala markbundna, 

slutna IP-baserade, mobila och liknande 

nätverk, tillhandahåller tjänster 

motsvarande dem som tillhandahålls av 

operatörer av vidaresändningstjänster via 

kabel, då de i ett oförändrat och oavkortat 

skick samtidigt vidaresänder en 

ursprunglig tv- eller radiosändning från en 

annan medlemsstat till allmänheten, då 

denna ursprungliga sändning sker 

trådbundet eller trådlöst, även via satellit 

men inte online, och är avsedd för 

mottagning av allmänheten. De bör därför 

omfattas av denna förordning och gynnas 

av den mekanism som inför obligatorisk 

kollektiv förvaltning. 

Vidaresändningstjänster som erbjuds på det 

öppna internet bör inte omfattas av denna 

förordning eftersom de tjänsterna har 

andra egenskaper. De är inte kopplade till 

någon viss infrastruktur och har 

begränsade möjligheter att säkerställa en 

kontrollerad miljö i jämförelse med till 

exempel kabelnätverk eller slutna IP-

baserade nätverk. 

via satellitnät eller digitala markbundna, 

IP-baserade, mobila och liknande nätverk, 

liksom vissa andra vidaresändningar, 
tillhandahåller tjänster motsvarande dem 

som tillhandahålls av operatörer av 

vidaresändningstjänster via kabel, då de i 

ett oförändrat och oavkortat skick samtidigt 

vidaresänder en ursprunglig tv- eller 

radiosändning från en annan medlemsstat 

till allmänheten, då denna ursprungliga 

sändning sker trådbundet eller trådlöst, 

även via satellit och online, och är avsedd 

för mottagning av allmänheten. De bör 

därför omfattas av denna förordning och 

gynnas av den mekanism som inför 

obligatorisk kollektiv förvaltning. 

Vidaresändningstjänster som erbjuds på det 

öppna internet bör omfattas av denna 

förordning så länge de tillhandahålls i en 

kontrollerad miljö, som en avgränsad 

grupp abonnenter eller registrerade 

användare, och är jämförbara med slutna 

nätverk. 

 

Ändringsförslag  14 

Förslag till förordning 

Skäl 13 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(13) För att ge rättslig säkerhet till 

operatörer av vidaresändningstjänster som 

tillhandahålls via satellitnät eller digitala 

markbundna, slutna IP-baserade, mobila 

eller liknande nätverk, och för att 

överbrygga nationella 

lagstiftningsskillnader i fråga om sådana 

vidaresändningstjänster bör man tillämpa 

bestämmelser liknande dem som gäller 

vidaresändning via kabel enligt direktiv 

93/83/EEG. Enligt de bestämmelser som 

fastställs i det direktivet ska rätten att 

meddela eller vägra tillstånd för en 

vidaresändningsoperatör utövas genom en 

kollektiv förvaltningsorganisation. Detta 

(13) För att ge rättslig säkerhet till 

operatörer av vidaresändningstjänster som 

tillhandahålls via satellitnät eller digitala 

markbundna, IP-baserade, mobila eller 

liknande nätverk, och för att överbrygga 

nationella lagstiftningsskillnader i fråga om 

sådana vidaresändningstjänster bör man 

tillämpa bestämmelser liknande dem som 

gäller vidaresändning via kabel enligt 

direktiv 93/83/EEG. Enligt de 

bestämmelser som fastställs i det direktivet 

ska rätten att meddela eller vägra tillstånd 

för en vidaresändningsoperatör utövas 

genom en kollektiv 

förvaltningsorganisation. Detta påverkar 
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påverkar inte direktiv 2014/26/EU18 och i 

synnerhet dess bestämmelser om 

rättsinnehavares rättigheter i fråga om valet 

av kollektiv förvaltningsorganisation. 

inte direktiv 2014/26/EU och i synnerhet 

dess bestämmelser om rättsinnehavares 

rättigheter i fråga om valet av kollektiv 

förvaltningsorganisation. 

__________________ __________________ 

18 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. 

18 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   15 

Förslag till förordning 

Skäl 14a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (14a) Programföretag som sänder sina 

programbärande signaler till distributörer 

genom ett förfarande för direktinjicering, 

för mottagning av allmänheten, bör vara 

solidariskt ansvariga med sina 

distributörer för sådana enskilda och 

odelbara överföringar till allmänheten 

och tillgängliggöranden för allmänheten, 

enligt vad som fastställs i artikel 3 i 

direktiv 2001/29/EG, som de genomför 

tillsammans. Sådana programföretag och 

distributörer bör därför skaffa tillstånd 

från de berörda rättsinnehavarna vad 

gäller sitt respektive deltagande i sådana 

handlingar. 

 

Ändringsförslag   16 

Förslag till förordning 

Skäl 14b (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (14b) Tillämpningen av upphovsrätt och 
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närstående rättigheter är i vissa fall 

uppdelad i flera nationella, territoriellt 

avgränsade rättigheter, som har olika 

rättsinnehavare och som i vissa fall 

utövas av en annan enhet. En databas 

som underhålls av de kollektiva 

förvaltningsorganisationerna behövs 

därför, för att göra det lättare att fastställa 

rättsinnehavarna och underlätta för 

programföretag och operatörer för 

vidaresändningar att sluta 

licensieringsavtal. 

 

Ändringsförslag   17 

Förslag till förordning 

Skäl 14c (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (14c) Det undantag som föreskrivs i 

artikel 4 för de rättigheter som utövas av 

programföretag bör inte begränsa 

rättsinnehavares möjligheter att välja att 

överföra sina rättigheter till en kollektiv 

förvaltningsorganisation och därmed få 

en direkt andel av ersättningen från 

operatören av en vidaresändningstjänst. 

 

Ändringsförslag   18 

Förslag till förordning 

Skäl 15 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(15) Det är nödvändigt att tillämpa 

ursprungslandsprincipen även på 

befintliga avtal, för att förhindra att 

tillämpningen av 

ursprungslandsprincipen kringgås genom 

förlängning av varaktigheten för 

befintliga avtal om utövandet av 

upphovsrätt och närstående rättigheter av 

relevans för tillhandahållande av, tillgång 

till eller användning av en anknuten 

onlinetjänst, men med en 

utgår 
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övergångsperiod. 

 

Ändringsförslag  19 

Förslag till förordning 

Skäl 16 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(16) Denna förordning är förenlig med 

de grundläggande rättigheterna och de 

principer som erkänns i Europeiska 

unionens stadga om de grundläggande 

rättigheterna. Det kan finnas en konflikt 

med rättsinnehavarnas utövande av 

rättigheter i den mån obligatorisk kollektiv 

förvaltning krävs för utövandet av rätten 

till överföring till allmänheten i fråga om 

vidaresändningstjänster, men det är 

nödvändigt att föreskriva ett sådant villkor 

på ett riktat sätt för vissa tjänster och för att 

möjliggöra större gränsöverskridande 

spridning av tv- och radioprogram genom 

att underlätta klarering av dessa rättigheter. 

(16) Denna förordning är förenlig med 

de grundläggande rättigheterna och de 

principer som erkänns i Europeiska 

unionens stadga om de grundläggande 

rättigheterna. Det kan finnas en konflikt 

med rättsinnehavarnas utövande av 

rättigheter i den mån obligatorisk kollektiv 

förvaltning krävs för utövandet av rätten 

till överföring till allmänheten i fråga om 

vidaresändningstjänster, men det är 

nödvändigt att föreskriva ett sådant villkor 

på ett riktat sätt för vissa tjänster och för att 

möjliggöra större gränsöverskridande 

spridning av tv- och radioprogram, samt 

tillgång till information, genom att 

underlätta klarering av dessa rättigheter. 

Vidare påverkar denna förordning inte 

några bestämmelser i medlemsstaterna 

som gäller förvaltning av rättigheter, t.ex. 

utvidgade kollektiva licenser, legala 

presumtioner om representation eller 

överlåtelse, kollektiv förvaltning eller 

liknande bestämmelser eller en 

kombination av dessa. 

 

 

Ändringsförslag   20 

Förslag till förordning 

Skäl 18 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(18) En översyn av förordningen bör 

utföras efter att den har varit i kraft under 

en viss tid, för att bedöma bland annat i 

vilken utsträckning det gränsöverskridande 

tillhandahållandet av anknutna 

(18) En översyn av förordningen bör 

utföras efter att den har varit i kraft under 

en viss tid, för att – i ljuset av 

ikraftträdandet av Europaparlamentets 

och rådets förordning om säkerställande 
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onlinetjänster har ökat till europeiska 

konsumenters förmån och därigenom också 

till förmån för ökad kulturell mångfald i 

unionen. 

av gränsöverskridande portabilitet för 

innehållstjänster online på den inre 

marknaden* – bedöma bland annat i 

vilken utsträckning det gränsöverskridande 

tillhandahållandet av anknutna 

onlinetjänster har ökat till europeiska 

konsumenters förmån och därigenom också 

till förmån för ökad kulturell mångfald i 

unionen, med särskilt fokus på dess 

konsekvenser för investeringar i 

europeiskt innehåll. 

 __________________ 

 * Förordningen har ännu inte antagits. 

 

Ändringsförslag   21 

Förslag till förordning 

Skäl 19 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(19) Eftersom målen med denna 

förordning, nämligen att främja 

gränsöverskridande tillhandahållande av 

anknutna onlinetjänster och underlätta 

vidaresändning av tv- och radioprogram 

med ursprung i andra medlemsstater, inte i 

tillräcklig utsträckning kan uppnås av 

medlemsstaterna, och de därför, på grund 

av deras omfattning och effekter, bättre kan 

uppnås på unionsnivå kan unionen vidta 

åtgärder i enlighet med 

subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 

fördraget om Europeiska unionen. I 

enlighet med proportionalitetsprincipen i 

samma artikel går denna förordning inte 

utöver vad som är nödvändigt för att uppnå 

dess mål. När det gäller 

gränsöverskridande tillhandahållande av 

anknutna onlinetjänster fastställer denna 

förordning mekanismer för att göra det 

möjligt att underlätta klarering av 

upphovsrätt och närstående rättigheter. 

Denna förordning förpliktigar inte 

programföretag att tillhandahålla sådana 

tjänster över gränserna. Denna förordning 

förpliktigar inte heller operatörer av 

(19) Eftersom målen med denna 

förordning, nämligen att främja 

gränsöverskridande tillhandahållande av 

programföretags anknutna onlinetjänster 

och underlätta vidaresändning av tv- och 

radioprogram med ursprung i andra 

medlemsstater, inte i tillräcklig 

utsträckning kan uppnås av 

medlemsstaterna, och de därför, på grund 

av deras omfattning och effekter, bättre kan 

uppnås på unionsnivå kan unionen vidta 

åtgärder i enlighet med 

subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 

fördraget om Europeiska unionen. I 

enlighet med proportionalitetsprincipen i 

samma artikel går denna förordning inte 

utöver vad som är nödvändigt för att uppnå 

dess mål. När det gäller 

gränsöverskridande tillhandahållande av 

programföretags anknutna onlinetjänster 

fastställer denna förordning mekanismer 

för att göra det möjligt att underlätta 

klarering av upphovsrätt och närstående 

rättigheter. Denna förordning förpliktigar 

inte programföretag att tillhandahålla 

sådana tjänster över gränserna. Denna 
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vidaresändningstjänster att ta in tv- och 

radioprogram med ursprung i andra 

medlemsstater i sitt utbud. Denna 

förordning gäller endast utövandet av vissa 

vidaresändningsrättigheter i den mån det är 

nödvändigt för att förenkla licensiering av 

upphovsrätt och närstående rättigheter för 

sådana tjänster och endast i fråga om tv- 

och radioprogram med ursprung i andra 

EU-medlemsstater. 

förordning förpliktigar inte heller 

operatörer av vidaresändningstjänster att ta 

in tv- och radioprogram med ursprung i 

andra medlemsstater i sitt utbud. Denna 

förordning gäller endast utövandet av vissa 

vidaresändningsrättigheter i den mån det är 

nödvändigt för att förenkla licensiering av 

upphovsrätt och närstående rättigheter för 

sådana tjänster och endast i fråga om tv- 

och radioprogram med ursprung i andra 

EU-medlemsstater. 

 

Ändringsförslag  22 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) anknuten onlinetjänst: en 

onlinetjänst som innebär att ett 

programföretag antingen själv 

tillhandahåller eller kontrollerar och 

ansvarar för tillhandahållandet till 

allmänheten av radio- eller tv-program 

samtidigt med programföretagets 

sändning eller under en fastställd 
tidsperiod efter den, samt eventuellt 

material som producerats av eller för 

programföretaget i anknytning till en 

sådan sändning. 

a) anknuten onlinetjänst: en 

onlinetjänst som innebär att ett 

programföretag antingen själv 

tillhandahåller eller kontrollerar och 

ansvarar för tillhandahållandet till 

allmänheten av följande tjänster: 

 i) catch-up tjänst: en tjänst som består av 

tillhandahållandet till allmänheten, under 

en begränsad tidsperiod, av radio- eller tv-

program som tidigare sänts av 

programföretaget. 

 ii) samsändning: en tjänst som består av 

tillhandahållandet till allmänheten av 

radio- eller tv-program på ett linjärt sätt 

samtidigt som sändningen. 

 iii) tjänster för kompletterande utökat 

audiovisuellt material: sådana tjänster 

som ger tillgång till material som berikar 

eller utökar tv- och radioprogram som 

sänds av ett programföretag, till exempel 

förhandsvisning, utökning, komplettering 
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eller recension av det berörda 

programmets innehåll. 

 Dessa definitioner omfattar onlinetjänster 

som tillhandhålls av ett programföretag 

och som uteslutande består i 

tillhandahållande till allmänheten av verk 

som producerats av programföretaget och 

sänds endast online. 

 

Ändringsförslag  23 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) vidaresändning: all samtidig, 

oförändrad och oavkortad vidaresändning, 

annan än vidaresändning via kabel enligt 

definitionen i direktiv 93/83/EEG och 

vidaresändning som tillhandahålls via en 

internetanslutningstjänst enligt 

definitionen i Europaparlamentets och 

rådets förordning (EU) 2015/212019, 

vilken är avsedd för mottagning av 

allmänheten, av en ursprunglig sändning 

från en annan medlemsstat, trådbundet 

eller trådlöst, även via satellit men inte 

online, av tv- och radioprogram som är 

avsedda för mottagning av allmänheten, 

förutsatt att sådan vidaresändning görs av 

en annan part än det programföretag som 

gjorde den ursprungliga sändningen eller 

under vars kontroll och ansvar den 

sändningen gjordes. 

(b) vidaresändning: all samtidig, 

oförändrad och oavkortad vidaresändning, 

annan än vidaresändning via kabel enligt 

definitionen i direktiv 93/83/EEG, vilken 

är avsedd för mottagning av allmänheten, 

av en ursprunglig sändning från en annan 

medlemsstat, trådbundet eller trådlöst, även 

via satellit eller online, av tv- och 

radioprogram som är avsedda för 

mottagning av allmänheten, förutsatt att 

sådan vidaresändning motsvarar den 

vidaresändning som tillhandahålls av 

operatörer av vidaresändningstjänster via 

kabel, sker i en sluten miljö och görs av en 

annan part än det programföretag som 

gjorde den ursprungliga sändningen eller 

under vars kontroll och ansvar den 

sändningen gjordes och för vilken den 

parten har förvärvat vederbörliga 

rättigheter. Vidaresändningar online ska 

ingå i tillämpningsområdet för denna 

förordning, förutsatt att de sker i en 

kontrollerad miljö och att gruppen av 

mottagare av sådana vidaresändningar 

tydligt kan avgränsas. 

__________________  

19 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) 2015/2120 av den 25 

november 2015 om åtgärder rörande en 

öppen internetanslutning och om ändring 
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av direktiv 2002/22/EG om 

samhällsomfattande tjänster och 

användares rättigheter avseende 

elektroniska kommunikationsnät och 

kommunikationstjänster och förordning 

(EU) nr 531/2012 om roaming i allmänna 

mobilnät i unionen (EUT L 310, 

26.11.2015, s. 1). 

 

Ändringsförslag   24 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led ba (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (ba) direktinjicering: en process i två 

eller fler steg där programföretag sänder 

programbärande signaler för sina tv- eller 

radioprogram, avsedda för mottagning av 

allmänheten, till tjänsteleverantörer, 

varvid överföringen sker via en ”punkt till 

punkt”-förbindelse – trådbundet eller 

trådlöst, även via satellit – på ett sådant 

sätt att signalerna inte kan mottas av 

allmänheten under sändningen. 

Tjänsteleverantörerna erbjuder 

allmänheten dessa program samtidigt i 

oförändrat och oavkortat skick, för att 

allmänheten ska kunna se eller höra dem 

via olika typer av teknik, såsom kabel, 

mikrovågssändningssystem, satellit, 

digitala markbundna nätverk, IP-

baserade nätverk, mobila nätverk eller 

liknande nätverk. 

 

Ändringsförslag  25 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(1) Överföring till allmänheten och 

tillgängliggörande som inträffar då ett 

programföretag själv tillhandahåller eller 

kontrollerar och ansvarar för 

(1) Överföring till allmänheten och 

tillgängliggörande av nyhets- och 

samhällsprogram som inträffar då ett 

programföretag själv tillhandahåller eller 
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tillhandahållandet av en anknuten 

onlinetjänst samt mångfaldigande som är 

nödvändigt för tillhandahållande av, 

tillgång till eller användning av den 

anknutna onlinetjänsten ska, för syften som 

rör utövande av upphovsrätt och närstående 

rättigheter av relevans för dessa 

handlingar, anses inträffa endast i den 

medlemsstat där programföretaget har sin 

huvudsakliga etableringsort. 

kontrollerar och ansvarar för 

tillhandahållandet av en anknuten 

onlinetjänst samt mångfaldigande av 

nyhets- och samhällsprogram som är 

nödvändiga för tillhandahållande av den 

anknutna onlinetjänsten ska, för syften som 

rör utövande av upphovsrätt och närstående 

rättigheter av relevans för dessa 

handlingar, anses inträffa endast i den 

medlemsstat där programföretaget har sin 

huvudsakliga etableringsort. 

 

Ändringsförslag  26 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – punkt 1a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (1a) Punkt 1 påverkar inte 

territorialitetsprincipen och principen om 

avtalsfrihet enligt upphovsrätten eller 

någon av de rättigheter som fastställs i 

direktiv 2001/29/EG. På denna grundval 

ska parterna ha rätt att fortsätta ingå 

överenskommelser om att införa 

begränsningar för utnyttjandet av de 

rättigheter som anges i punkt 1, förutsatt 

att sådana begränsningar följer 

bestämmelserna i unionens och nationell 

lagstiftning. 

 

Ändringsförslag  27 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(2) Vid fastställande av den summa 

som ska betalas för de rättigheter som är 

underställda ursprungslandsprincipen 

enligt punkt 1 ska parterna beakta alla 

aspekter av den anknutna onlinetjänsten 

såsom dess egenskaper, publik och 

språkversionen. 

(2) Vid fastställande av den summa 

som ska betalas för de rättigheter som är 

underställda ursprungslandsprincipen 

enligt punkt 1 ska parterna beakta alla 

aspekter av den anknutna onlinetjänsten 

såsom dess egenskaper, publiken i den 

medlemsstat där programföretaget har sin 

huvudsakliga etableringsort liksom 
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publiken i andra medlemsstater och de 

olika språkversionerna. 

 

Ändringsförslag  28 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – punkt 2a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (2a) Eventuella tvister när det gäller 

utövandet av de rättigheter som följer av 

denna artikel ska omfattas av den 

behöriga jurisdiktionen i den medlemsstat 

där det programföretag som 

tillhandahåller onlinetjänsten har sin 

etableringsort. 

 

Ändringsförslag   29 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – punkt 2b (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (2b) Punkt 1 tillämpas inte på 

anknutna onlinetjänster som till största 

delen och huvudsakligen riktar sig till en 

publik utanför den medlemsstat i vilken 

programföretaget har sin huvudsakliga 

etableringsort. 

 

Ändringsförslag   30 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 1a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (1a) När upphovsmän har överfört sin 

rätt till vidaresändning till en producent 

behåller de en oeftergivlig rätt till skälig 

ersättning för vidaresändning av verket, 

som kan utövas endast genom en kollektiv 

förvaltningsorganisation som företräder 

upphovsmän, om inte andra avtal om 
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kollektiv förvaltning kan garantera denna 

ersättning till upphovsmän till 

audiovisuella verk. 

 

Ändringsförslag   31 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 5a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (5a) I samband med en integrerad 

återanvändning av programföretags 

onlinetjänster ska medlemsstaterna 

säkerställa att ett kollektivt kontrakt, 

undertecknat av en representativ 

sammanslutning som omfattar användare 

av verken eller organisationer för 

användarna av en viss grupp av verk, kan 

utökas till att omfatta rättsinnehavare för 

samma grupp som inte redan är 

företrädda av en representativ 

sammanslutning. En rättsinnehavare som 

inte är företrädd får när som helst 

motsätta sig denna utökning och förvalta 

sina rättigheter individuellt eller kollektivt 

på annat håll. 

 

Ändringsförslag   32 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 5b (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (5b) Kollektiva 

förvaltningsorganisationer ska 

upprätthålla en databas med information 

som rör tillämpningen av upphovsrätten 

och närstående rättigheter, inklusive 

rättighetsinnehavaren, typen av 

användning, territoriet samt tidsperioden 

för de skyddade verken. 

 

Ändringsförslag   33 
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Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 5c (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (5c) Punkterna 1 till 5 ska gälla 

tjänsteleverantörer som sänder tv- och 

radioprogram från programföretag till 

allmänheten via direktinjicering. 

 

Ändringsförslag   34 

Förslag till förordning 

Artikel 4a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 4a 

 Utnyttjande av programsändningar via 

direktinjicering 

 Programföretag som sänder sina 

programbärande signaler via 

direktinjicering till distributörer för 

allmänhetens mottagande är solidariskt 

ansvariga tillsammans med sådana 

distributörer för sådana enskilda, 

odelbara överföringar till allmänheten 

och tillgängliggöranden för allmänheten, 

enligt vad som fastställs i artikel 3 i 

direktiv 2001/29/EG, som de genomför 

tillsammans. I en sådan situation bör 

både programföretaget och de 

distributörer som deltar i processen få ett 

godkännande från de berörda 

rättsinnehavarna vad gäller deras 

respektive deltagande i sådana 

handlingar. 

 

Ändringsförslag   35 

Förslag till förordning 

Artikel 5 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Artikel 5 utgår 
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Övergångsbestämmelse  

Avtal om utövandet av upphovsrätt och 

närstående rättigheter av relevans för 

överföring till allmänheten och 

tillgängliggörande som inträffar vid 

tillhandahållandet av en anknuten 

onlinetjänst samt för mångfaldigande som 

krävs för tillhandahållande av, tillgång 

till eller användning av en anknuten 

onlinetjänst vilka är i kraft den [det datum 

som nämns i artikel 7.2, datum fylls i av 

Publikationsbyrån] ska omfattas av 

artikel 2 från och med den [det datum 

som nämns i artikel 7.2 + 2 år, datum fylls 

i av Publikationsbyrån] om de löper ut 

efter det datumet. 

 

 

Ändringsförslag   36 

Förslag till förordning 

Artikel 7 – punkt 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(2) Den ska tillämpas från och med den 

[6 månader efter offentliggörandet, datum 

ifylls av Publikationsbyrån]. 

(2) Den ska tillämpas från och med den 

[12 månader efter offentliggörandet, datum 

ifylls av Publikationsbyrån]. 
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