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Teckenförklaring 

 * Samrådsförfarande  

 *** Godkännandeförfarande 

 ***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen) 

 ***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen) 

 ***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen) 

 

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 

förslaget till akt.) 

 

 

 

 

 

Ändringsförslag till ett förslag till akt 

När parlamentets ändringsförslag utformas i två spalter gäller följande: 
 

Text som utgår markeras med fetkursiv stil i vänsterspalten. Text som ersätts 

markeras med fetkursiv stil i båda spalterna. Ny text markeras med fetkursiv 

stil i högerspalten. 

 

De två första raderna i hänvisningen ovanför varje ändringsförslag anger 

vilket textavsnitt som avses i det förslag till akt som behandlas. Om ett 

ändringsförslag avser en befintlig akt som förslaget till akt är avsett att ändra 

innehåller hänvisningen även en tredje och en fjärde rad. Den tredje raden 

anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i denna akt 

som ändringsförslaget avser.  

 

När parlamentets ändringsförslag utformas som en konsoliderad text 

gäller följande: 

 

Nya textdelar markeras med fetkursiv stil. Textdelar som utgår markeras med 

symbolen ▌eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom 

att ny text markeras med fetkursiv stil och text som utgår stryks eller 

markeras med genomstrykning.  

Sådana ändringar som endast är tekniska och som gjorts av de berörda 

avdelningarna vid färdigställandet av den slutliga texten markeras däremot 

inte. 
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION 

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om säkerställande av 

gränsöverskridande portabilitet för innehållstjänster online på den inre marknaden 

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

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen) 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 

(COM(2015)0627), 

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för 

parlamentet (C80392/2015), 

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, 

– med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 27 

april 20161, 

– med beaktande av yttrandet från Regionkommittén av den 8 april 2016,2 

– med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor och yttrandet från 

utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd, utskottet för kultur och 

utbildning och utskottet för industrifrågor, forskning och energi (A80000/2016), 

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen. 

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet 

om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt. 

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 

rådet, kommissionen och de nationella parlamenten. 

Ändringsförslag  1 

Förslag till förordning 

Skäl 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(1) Eftersom den inre marknaden 

omfattar ett område utan inre gränser och 

(1) Det är mycket viktig för den inre 

marknadens funktion att konsumenterna 

                                                 
1 Ännu ej offentliggjort i EUT. 
2 Ännu ej offentliggjort i EUT. 
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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. 

får tillgång till den gränsöverskridande 

portabilitet för innehållstjänster online 

som de tidigare erhållit på laglig väg i sin 

hemmedlemsstat. 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 

tillfälligt vistas i andra medlemsstater i 

unionen på grund av exempelvis semester, 

arbete eller studier. Därför bör hinder som 

försvårar gränsöverskridande tillgång till 

och användning av sådana innehållstjänster 

online undanröjas, särskilt inom de 

sektorer där portabiliteten för innehåll 

ännu är liten. 

Or. fr 

 

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 

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. 

(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 befinner sig. I 

konsumentledet finns en snabbt växande 

efterfrågan på tillgång till innehåll och 

innovativa onlinetjänster. Det vore 

lämpligt att komplettera denna nya form 

av konsumtion med åtgärder som 

underlättar tillgången till 

innehållstjänster online för abonnenter 

som tillfälligt vistas i en annan 

medlemsstat i unionen. Begreppet 

”tillfällig vistelse” bör stå i proportion till 
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syftet med denna förordning, som är att 

erbjuda gränsöverskridande portabilitet 

för innehållstjänster online till 

abonnenter som tillfälligt vistas i en 

annan medlemsstat i unionen men som 

regelbundet återvänder till sin 

hemmedlemsstat. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  3 

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 

unionen kan emellertid ofta inte får tillgång 

till eller använda de innehållstjänster online 

de har förvärvat rätten att använda i sina 

hemländer. 

(3) Konsumenterna ingår allt oftare 

avtal med tjänsteleverantörer om 

tillhandahållande av innehållstjänster 

online. Konsumenter som tillfälligt vistas i 

en annan medlemsstat i unionen kan 

emellertid ofta inte får tillgång till eller 

använda de innehållstjänster online de har 

förvärvat rätten att använda i sina 

hemmedlemsstater. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  4 

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 

(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. 

För närvarande ser problemen i samband 

med gränsöverskridande portabilitet för 
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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. 

innehållstjänster online olika ut inom olika 

sektorer. Musikbranschen har börjat lösa 

dessa problem genom att erbjuda 

gränsöverskridande eller europeiska 

licenser till följd av genomförandet av 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

2014/26/EU1a. Den audiovisuella sektorn, 

där systemet med exklusiva territoriella 

licenser är dominerande, har problem 

med att anpassa sig till portabiliteten. 

Denna förordning bör göra det möjligt att 

lösa samtliga problem i fråga om 

anpassning till portabilitet, inom alla 

berörda sektorer, utan att det påverkar det 

omfattande skydd som erbjuds genom 

upphovsrätt eller närstående rättigheter 

enligt unionsrätten. 

 __________________ 

 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). 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  5 

Förslag till förordning 

Skäl 5 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(5) Detsamma gäller andra typer 

innehåll som idrottsevenemang, som inte 

skyddas av upphovsrätt eller närstående 

rättigheter enligt unionslagstiftningen, men 

som kan skyddas av upphovsrätten, 

närstående rättigheter eller enligt annan 

specifik lagstiftning på nationell nivå och 

som ofta också på territoriell basis 

licensieras av organisatörerna av sådana 

evenemang eller erbjuds av leverantörer av 

(5) Detsamma gäller andra typer 

innehåll som idrottsevenemang, som inte 

skyddas av upphovsrätt eller närstående 

rättigheter enligt unionslagstiftningen, men 

som kan skyddas av upphovsrätten, 

närstående rättigheter eller enligt annan 

specifik lagstiftning på nationell nivå och 

som ofta också på territoriell basis 

licensieras av organisatörerna av sådana 

evenemang eller erbjuds av leverantörer av 
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onlinetjänster. Sändningsföretags 

överföring av sådant material skulle 

skyddas av närstående rättigheter som har 

harmoniserats på unionsnivå. Sändning av 

sådant innehåll omfattar ofta också 

upphovsrättsligt skyddade element, såsom 

musik, inledande eller avslutande 

videosekvenser eller grafik. Vissa aspekter 

av sådana sändningar som rör evenemang 

av särskild vikt för samhället eller 

händelser av stort allmänintresse i samband 

med korta nyhetsrapporter, harmoniserats 

genom Europaparlamentets och rådets 

direktiv 2010/13/EU22. Slutligen omfattar 

audiovisuella medietjänster i den mening 

som avses i direktiv 2010/13/EU tjänster 

som ger tillgång till innehåll som 

exempelvis idrottsevenemang, nyheter och 

aktuella händelser. 

onlinetjänster. Sändningsföretags 

överföring av sådant material skulle 

skyddas av närstående rättigheter som har 

harmoniserats på unionsnivå. Sändning av 

sådant innehåll omfattar ofta också 

upphovsrättsligt skyddade element, såsom 

musik, inledande eller avslutande 

videosekvenser eller grafik. Vissa aspekter 

av sådana sändningar som rör evenemang 

av särskild vikt för samhället eller 

händelser av stort allmänintresse i samband 

med korta nyhetsrapporter, harmoniserats 

genom Europaparlamentets och rådets 

direktiv 2010/13/EU22. Slutligen omfattar 

audiovisuella medietjänster i den mening 

som avses i direktiv 2010/13/EU tjänster 

som ger tillgång till innehåll som 

exempelvis idrottsevenemang, nyheter och 

aktuella händelser. Enligt artikel 167 i 

fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt (EUF-fördraget) ska 

unionen beakta de kulturella aspekterna 

då den handlar enligt andra bestämmelser 

i fördragen. Respekten för kulturell 

mångfald, som omfattas av Unescos 

konvention av den 20 oktober 2005 om 

skydd för och främjande av mångfalden 

av kulturyttringar, bör också beaktas i 

enlighet med artikel 3 i fördraget om 

Europeiska unionen. 

__________________ __________________ 

22 Europaparlamentets och rådets direktiv 

2010/13/EU av den 10 mars 2010 om 

samordning av vissa bestämmelser som 

fastställs i medlemsstaternas lagar och 

andra författningar om tillhandahållande av 

audiovisuella medietjänster, EUT L 95, 

15.4.2010, s. 1. 

22 Europaparlamentets och rådets direktiv 

2010/13/EU av den 10 mars 2010 om 

samordning av vissa bestämmelser som 

fastställs i medlemsstaternas lagar och 

andra författningar om tillhandahållande av 

audiovisuella medietjänster, EUT L 95, 

15.4.2010, s. 1. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  6 

Förslag till förordning 

Skäl 6 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(6) Därför marknadsförs 

innehållstjänster online alltmer som paket 

där innehåll som inte skyddas av 

upphovsrätt eller närstående rättigheter inte 

kan särskiljas från innehåll som skyddas av 

upphovsrätt och/eller närstående rättigheter 

utan att värdet av de tjänster som 

tillhandahålls konsumenterna minskas 

avsevärt. Detta är särskilt fallet för 

premiuminnehåll, såsom idrottsevenemang 

eller andra evenemang av stort intresse för 

konsumenterna. En förutsättning för att 

tjänsteleverantörer ska kunna ge 

konsumenterna full tillgång till sina 

innehållstjänster online är att denna 

förordning även omfattar sådant innehåll 

som används av innehållstjänster online, 

och att den därför är tillämplig på 

audiovisuella medietjänster i den mening 

som avses i direktiv 2010/13/EU samt på 

radio- och televisionsföretags sändningar i 

deras helhet. 

(6) Därför marknadsförs 

innehållstjänster online alltmer som paket 

där innehåll som inte skyddas av 

upphovsrätt eller närstående rättigheter inte 

kan särskiljas från innehåll som skyddas av 

upphovsrätt och/eller närstående rättigheter 

utan att värdet av de tjänster som 

tillhandahålls konsumenterna minskas 

avsevärt. Detta är särskilt fallet för 

premiuminnehåll, såsom idrottsevenemang 

eller andra evenemang av stort intresse för 

konsumenterna. En förutsättning för att 

tjänsteleverantörer ska kunna ge 

konsumenterna full tillgång till sina 

innehållstjänster online när de tillfälligt 

befinner sig i en annan medlemsstat än 

hemmedlemsstaten är att denna förordning 

även omfattar sådant innehåll som används 

av innehållstjänster online, och att den 

därför är tillämplig på audiovisuella 

medietjänster i den mening som avses i 

direktiv 2010/13/EU samt på radio- och 

televisionsföretags sändningar i deras 

helhet. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  7 

Förslag till förordning 

Skäl 6a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (6a) Ett genomtänkt, reglerat och 

proportionerligt genomförande av 

gränsöverskridande portabilitet skulle 

erbjuda dem som använder sig av denna 

tjänst ytterligare ett sätt att få tillgång till 

innehållstjänster online och ett sätt att 

bekämpa all olaglig användning av dessa 

tjänster. 

Or. fr 
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Ändringsförslag  8 

Förslag till förordning 

Skäl 7 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(7) Rättigheterna till verk och andra 

skyddade alster harmoniseras bland annat 

genom Europaparlamentets och rådets 

direktiv 96/9/EG23, Europaparlamentets 

och rådets direktiv 2001/29/EG24, 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

2006/115/EG25 samt Europaparlamentets 

och rådets direktiv 2009/24/EG26. 

(7) Rättigheterna till verk och andra 

skyddade alster harmoniseras bland annat 

genom Europaparlamentets och rådets 

direktiv 96/9/EG23, Europaparlamentets 

och rådets direktiv 2001/29/EG24, 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

2006/115/EG25, Europaparlamentets och 

rådets direktiv 2009/24/EG26 samt 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

2014/26/EU. 

__________________ __________________ 

23 Europaparlamentets och rådets direktiv 

96/9/EG av den 11 mars 1996 om rättsligt 

skydd för databaser (EGT L 77, 27.3.1996, 

s. 20). 

23 Europaparlamentets och rådets direktiv 

96/9/EG av den 11 mars 1996 om rättsligt 

skydd för databaser (EGT L 77, 27.3.1996, 

s. 20). 

24 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). 

24 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). 

25 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). 

25 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). 

26 Europaparlamentets och rådets direktiv 

2009/24/EG av den 23 april 2009 om 

rättsligt skydd för datorprogram (EUT L 

111, 5.5.2009, s. 16). 

26 Europaparlamentets och rådets direktiv 

2009/24/EG av den 23 april 2009 om 

rättsligt skydd för datorprogram (EUT L 

111, 5.5.2009, s. 16). 

Or. fr 
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Ändringsförslag  9 

Förslag till förordning 

Skäl 10 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(10) Det är inte alltid möjligt att skaffa 

licens för sådana rättigheter, framför allt 

när rättigheterna för innehåll är exklusiva. 

För att säkerställa den geografiska 

exklusiviteten åtar sig leverantörer av 

online-tjänster ofta i sina licensavtal med 

rättighetshavare, inbegripet radio- och 

televisionsföretag eller 

evenemangsarrangörer, att hindra sina 

abonnenter från att få tillgång till och 

använda deras tjänster utanför det 

geografiska område för vilket 

tjänsteleverantören har licens. Dessa 

avtalsenliga begränsningar som åläggs 

tjänsteleverantörer innebär att de måste 

vidta sådana åtgärder som att förbjuda 

tillträde till deras tjänster från IP-adresser 

som är lokaliserade utanför det 

territorium som berörs. Därför är de avtal 

som ingås mellan leverantörer av online-

tjänster och deras abonnenter ett av 

hindren för gränsöverskridande 

portabilitet av innehållstjänster online, och 

dessa avtal återspeglar i sin tur de 

territoriella begränsningsklausuler som 

ingår i avtal mellan dessa 

tjänsteleverantörer och rättighetshavarna. 

(10) Det är inte alltid möjligt att skaffa 

licens för sådana rättigheter, framför allt 

när rättigheterna för innehåll är exklusiva. 

För att säkerställa den geografiska 

exklusiviteten åtar sig leverantörer av 

online-tjänster ofta i sina licensavtal med 

rättighetshavare, inbegripet radio- och 

televisionsföretag eller 

evenemangsarrangörer, att hindra sina 

abonnenter från att få tillgång till och 

använda deras tjänster utanför det 

geografiska område för vilket 

tjänsteleverantören har licens. Samtidigt 

som den respekterar 

territorialitetsprincipen, som är 

grundläggande för den europeiska 

audiovisuella sektorns och filmindustrins 

goda utveckling och långsiktiga 

finansiering, bör denna förordning 

tillgodose behovet av portabelt tillträde till 
innehållstjänster online för varje abonnent 

som tillfälligt vistas i en annan 

medlemsstat än hemmedlemsstaten. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  10 

Förslag till förordning 

Skäl 11 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(11) Domstolen har i de förenade målen 

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

Association Premier League m.fl., 

(11) Domstolen har i sin dom av den 4 

oktober 2011 gällande satellitsändningar 

av direktsända sportevenemang fastslagit 
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EU:C:2011:631 fastslagit att vissa 

begränsningar av tillhandahållandet av 

tjänster inte kan motiveras utifrån syftet att 

skydda immateriella rättigheter. 

att vissa begränsningar av 

tillhandahållandet av tjänster inte kan 

motiveras utifrån syftet att skydda 

immateriella rättigheter när sådana 

begränsningar går utöver det som 

rimligtvis kan anses nödvändigt för att 

skydda dessa rättigheter. 

 _________________ 

 1a Domstolens dom av den 4 oktober 2011, 

Football Association Premier League Ltd 

m.fl., C-403/08 och C-429/08, 

ECLI:EU:C:2011:631. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  11 

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 

gällande upphovsrätt och närstående 

rättigheter, i syfte att införa en gemensam 

metod för tillhandahållandet av 

innehållstjänster online till abonnenter 

som tillfälligt vistas i en annan 

medlemsstat än hemmedlemsstaten. 
Gränsöverskridande portabilitet bör tydligt 

åtskiljas från begreppet 

gränsöverskridande tillgång, vilket inte på 

något sätt tillhör denna förordnings 

tillämpningsområde. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  12 

Förslag till förordning 

Skäl 16 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(16) Denna förordning bör tillämpas på 

innehållstjänster online som tillhandahålls 

mot betalning. Leverantörer av sådana 

tjänster är i stånd att kontrollera sina 

abonnenters hemmedlemsstat. Rätten att 

använda en innehållstjänst online bör 

betraktas som förvärvad mot betalning 

oavsett om betalningen görs direkt till 

leverantören av innehållstjänster online, 

eller till en annan part, t.ex. en leverantör 

som erbjuder ett paket som kombinerar en 

telekommunikationstjänst och en 

innehållstjänst online som utförs av en 

annan leverantör. 

(16) Denna förordning bör tillämpas på 

innehållstjänster online som tillhandahålls 

mot betalning. Leverantörer av sådana 

tjänster är i stånd att kontrollera sina 

abonnenters hemmedlemsstat. Rätten att 

använda en innehållstjänst online bör 

betraktas som förvärvad mot betalning 

oavsett om betalningen görs direkt till 

leverantören av innehållstjänster online, 

eller till en annan part, t.ex. en leverantör 

som erbjuder ett paket som kombinerar en 

telekommunikationstjänst och en 

innehållstjänst online som utförs av en 

annan leverantör. Betalning av en 

obligatorisk licensavgift för radio- och tv-

sändningar i allmänhetens tjänst skulle 

inte leda till att dessa tjänster blir 

likställda med avgiftsbelagda 

innehållstjänster online. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  13 

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 

(17) Majoriteten av leverantörerna av 

kostnadsfria innehållstjänster online 

kontrollerar i dagsläget inte sina 

abonnenters hemmedlemsstat med rimlig 

säkerhet. Metoderna för kontroll som 

krävs motsvarar i allmänhet inte 

leveranssättet för deras tjänster. Vissa av 

dessa leverantörer har dock redan inrättat 

ordentliga metoder för kontroll av sina 

abonnenters hemmedlemsstat, eller håller 

på att göra det. För att främja denna 

trend bör innehållstjänster, i 

konsumenternas intresse och utan negativ 

påverkan på leverantörer med begränsade 

tekniska och ekonomiska tillgångar, som 



 

PR\1098581SV.doc 15/36 PE585.465v01-00 

 SV 

hemmedlemsstat bör den göras med hjälp 

av uppgifter om betalning av licensavgift 

för andra tjänster som tillhandahålls i 

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. 

tillhandahålls gratis kunna omfattas av 
denna förordning, förutsatt att 

leverantörerna uppfyller kraven vad 

gäller kontroll av abonnenternas 

hemmedlemsstat i enlighet med artikel 3 i 

denna förordning. Om dessa leverantörer 

väljer att utföra denna uppgift bör de 

uppfylla samma förpliktelser som de som 

föreskrivs i denna förordning för 

leverantörer av innehållstjänster online 

som erbjuds mot betalning. 

Tjänsteleverantörerna bör för övrigt 

kunna förbehålla sig rätten att planera 

lämpliga sätt att informera abonnenterna, 

men också rättsinnehavarna, för att 

säkerställa ett högt skydd för dem som 

innehar de immateriella rättigheterna till 

dessa tjänster. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  14 

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 

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 

(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 

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, som till 

exempel begränsningar av tjänstens 
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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. 

funktioner eller av leveranskvaliteten 

skulle innebära ett kringgående av 

skyldigheten att möjliggöra 

gränsöverskridande portabilitet för 

innehållstjänster online och därför strida 

mot denna förordning. Denna bestämmelse 

bör dock inte hindra leverantörer av 

innehållstjänster online från att fortsätta 

med upplysande verksamhet för att 

bekämpa icke-tillåten åtkomst till eller 

användning av innehållstjänsterna online 

eller intrång i de immateriella 

rättigheterna till innehållet som 

distribueras genom dessa tjänster. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  15 

Förslag till förordning 

Skäl 19 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(19) Ett krav som innebär att 

tillhandahållandet av innehållstjänster 

online till abonnenter som är tillfälligt 

närvarande i andra medlemsstater än 

hemmedlemsstaten måste vara av samma 

kvalitet som i hemmedlemsstaten skulle 

leda till höga kostnader för 

tjänsteleverantörerna och därmed i 

förlängningen för abonnenterna. Det är 

därför inte lämpligt att i denna förordning 

kräva att den som tillhandahåller en 

innehållstjänst online vidtar åtgärder för att 

säkerställa att tillhandahållandet av sådana 

tjänster är av en kvalitet som överstiger den 

kvalitet som är tillgänglig via den lokala 

onlinetillgång som valts av en abonnent 

som är tillfälligt närvarande i en annan 

medlemsstat. I sådana fall ska 

betaltjänstleverantören inte vara ansvarig 

om kvaliteten på tillhandahållandet av 

tjänsten är lägre. Om leverantören ändå 

uttryckligen samtycker till att garantera 

vissa kvalitetskrav till abonnenterna när 

(19) Ett krav som innebär att 

tillhandahållandet av innehållstjänster 

online till abonnenter som tillfälligt vistas i 

andra medlemsstater än hemmedlemsstaten 

måste vara av samma kvalitet som i 

hemmedlemsstaten skulle leda till höga 

kostnader för tjänsteleverantörerna och 

därmed i förlängningen för abonnenterna. 

Det är därför inte lämpligt att i denna 

förordning kräva att den som 

tillhandahåller en innehållstjänst online 

mot betalning vidtar åtgärder för att 

säkerställa att tillhandahållandet av sådana 

tjänster är av en kvalitet som överstiger den 

kvalitet som är tillgänglig via den lokala 

onlinetillgång som valts av en abonnent 

som tillfälligt vistas i en annan 

medlemsstat. I sådana fall ska leverantören 

inte vara ansvarig om kvaliteten på 

tillhandahållandet av tjänsten är lägre. Om 

leverantören ändå uttryckligen samtycker 

till att garantera vissa kvalitetskrav till 

abonnenterna när dessa tillfälligt vistas i en 
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dessa är tillfälligt närvarande i en annan 

medlemsstat, ska leverantören vara bunden 

av dessa avtal. 

annan medlemsstat, ska leverantören vara 

bunden av dessa avtal. Leverantörer av 

innehållstjänster online bör säkerställa att 

abonnenterna är väl informerade om 

användningsvillkoren för 

innehållstjänsterna online i andra 

medlemsstater än deras hemmedlemsstat, 

särskilt eftersom dessa villkor kan skilja 

sig från dem som gäller i deras 

hemmedlemsstat. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  16 

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 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. 

(20) I syfte att säkerställa att 

leverantörer av innehållstjänster online mot 

betalning och leverantörer av 

kostnadsfria innehållstjänster online som 

har valt att omfattas av denna förordning 
uppfyller skyldigheten att tillhandahålla 

gränsöverskridande portabilitet för sina 

tjänster utan att förvärva de relevanta 

rättigheterna i en annan medlemsstat, är det 

nödvändigt att fastställa att dessa 

leverantörer 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, inom ramen för denna 

förordning, ska anses äga rum i 

hemmedlemsstaten. Denna förordning, 

och särskilt den rättsliga mekanism som 

lokaliserar tillhandahållande, åtkomst 

och användning av en innehållstjänst 

online i abonnentens hemmedlemsstat, 

bör inte hindra en leverantör av 

innehållstjänster online att erbjuda 

abonnenter som tillfälligt vistas i en 

annan medlemsstat en innehållstjänst 
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online som leverantören lagligen erbjuder 

i denna medlemsstat. Det är därför viktigt 

att precisera att denna rättsliga mekanism 

inte endast bör tillämpas för att främja 

portabiliteten av innehållstjänster online. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  17 

Förslag till förordning 

Skäl 22 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(22) Tjänsteleverantörerna bör inte 

hållas ansvariga för åsidosättande av 

avtalsbestämmelser som strider mot 

skyldigheten att ge abonnenterna möjlighet 

att använda tjänsterna i en medlemsstat där 

de tillfälligt vistas. Därför bör klausuler i 

avtal som avser att förbjuda eller begränsa 

gränsöverskridande portabilitet av 

innehållstjänster online vara ogiltiga. 

(22) Tjänsteleverantörerna av innehåll 

online mot betalning bör inte hållas 

ansvariga för åsidosättande av 

avtalsbestämmelser som strider mot 

skyldigheten att ge abonnenterna möjlighet 

att använda tjänsterna i en medlemsstat där 

de tillfälligt vistas. Därför bör klausuler i 

avtal som avser att förbjuda eller begränsa 

gränsöverskridande portabilitet av 

innehållstjänster online vara ogiltiga. 

Leverantörer av innehållstjänster online 

och rättsinnehavarna bör inte tillåtas 

kringgå tillämpningen av denna 

förordning genom att välja ett tredjelands 

lag som tillämplig lag för avtal som de 

ingår med varandra. Detta bör även gälla 

för avtal som ingås mellan leverantörer av 

innehållstjänster online och abonnenter. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  18 

Förslag till förordning 

Skäl 22a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (22a) I denna förordning definieras ett 

flertal begrepp som är nödvändiga för 
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tillämpningen, bland annat 

hemmedlemsstat. Hemmedlemsstaten bör 

fastställas med beaktande av denna 

förordnings syfte och behovet av att 

säkerställa en enhetlig tillämpning av den 

inom EU. Vad gäller de nuvarande och 

framtida bestämmelserna för 

innehållstjänster online bör inte beslutet 

att tillhandahålla portabilitet åt 

abonnenter som tillfälligt vistas i en 

annan medlemsstat kunna ge upphov till 

särskilda avtalsbestämmelser. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  19 

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 

(23) Tjänsteleverantörer bör säkerställa 

att deras abonnenter får tillräcklig 

information om villkoren för utnyttjandet 

av innehållstjänster online i andra 

medlemsstater än hemmedlemsstaten. 

Förordningen bör innebära en skyldighet 

för leverantörer som tillhandahåller 
innehållstjänster online mot betalning till 

abonnenter som tillfälligt vistas i en 

annan medlemsstat än sin 

hemmedlemsstat att inrätta effektiva 

metoder för att kontrollera sina 

abonnenters hemmedlemsstat. 

Tjänsteleverantörer bör ta hjälp av en 

kombination av robusta, seriösa och 

obestridliga kriterier. Metoderna bör vara 

rimliga och inte gå utöver vad som är 

nödvändigt för att kontrollera 

abonnentens hemmedlemsstat. 
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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. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  20 

Förslag till förordning 

Skäl 23a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (23a) I detta syfte bör leverantörer av 

innehållstjänster online använda de 

kontrollkriterier som nämns i denna 

förordning. Denna förtecknings syfte är 

att ge dem rättslig säkerhet vad gäller 

vilka kontrollkriterier som ska användas. 

Det är alltså nödvändigt att på ett så 

lämpligt sätt som möjligt anpassa 

kriterierna för kontroll av den 

stadigvarande hemorten i en viss 

medlemsstat till motsvarande 

innehållstjänster online. Vid tillämpning 

av denna förordning kan abonnenten inte 

förklara sig vara stadigvarande bosatt i 

fler än en medlemsstat. Då leverantörer 

av innehållstjänster online hyser 

välgrundade tvivel angående abonnentens 

stadigvarande hemort bör de ha rätten att 

genomföra stickprovskontroller eller att 

be abonnenten att på frivillig grund 

inkomma med kompletterande 

information eller bevis. I det andra fallet, 

om abonnenten vägrar att underordna sig 

dessa krav, bör leverantörer av 

innehållstjänster ha rätten att inte ge 

abonnenten tillgång till 

gränsöverskridande portabilitet. 

Or. fr 
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Ändringsförslag  21 

Förslag till förordning 

Skäl 23b (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (23b) Kontrollkriterierna bör omfatta en 

stickprovskontroll av IP-adressen, 

förutsatt att denna kontroll inte innebär 

en exakt geolokalisering av abonnenten, 

dvs. en exakt identifiering av abonnentens 

geografiska position, utan består av en 

beskrivning av tillfällena då abonnenten 

använder innehållstjänsten online utanför 

den medlemsstat där abonnenten är 

permanent bosatt. En sådan kontroll bör 

oundvikligen vara förenlig med 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

95/46/EG1a och 2002/58/EG1b. 

 __________________ 

 1a 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). 

 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). 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  22 

Förslag till förordning 

Skäl 24 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(24) Denna förordning är förenlig med 

de grundläggande rättigheter och de 

(24) Denna förordning står i 

överensstämmelse med de grundläggande 
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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 

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. 

rättigheter och 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 rätten till respekt för 

privatlivet och familjelivet, rätten till skydd 

av personuppgifter, yttrandefriheten och 

näringsfriheten och rätten till egendom, 

inklusive immateriella rättigheter. All 

behandling av personuppgifter enligt denna 

förordning bör respektera de 

grundläggande rättigheterna, inklusive 

rätten till respekt för privatlivet och 

familjelivet 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/EG 

och 2002/58/EG. I synnerhet bör 

tjänsteleverantörer se till att all behandling 

av personuppgifter enligt denna förordning 

är nödvändig och proportionell i 

förhållande till syftet. Nödvändiga 

organisatoriska och tekniska åtgärder 

skulle kunna omfatta att förse 

abonnenten med transparent information 

om de metoder som används för 

kontrollen, kontrollens syfte och 

nödvändiga säkerhetsåtgärder. 

__________________  

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 
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elektronisk kommunikation. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  23 

Förslag till förordning 

Skäl 26 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(26) Avtal där innehållet är licensierat 

brukar vanligen ingås för en relativt lång 

tid. Därför, och i syfte att se till att alla 

konsumenter i EU kan utnyttja 

gränsöverskridande portabilitet för 

innehållstjänster online på lika villkor, i tid 

och utan onödigt dröjsmål, bör denna 

förordning också gälla för avtal som ingåtts 

eller rättigheter som förvärvats före den 

dag då förordningen börjar tillämpas, om 

de är relevanta för en online-

innehållstjänsts gränsöverskridande 

portabilitet efter det datumet. Detta är 

också nödvändigt för att skapa lika villkor 

för tjänsteleverantörer på den inre 

marknaden, eftersom det gör det möjligt 

för tjänsteleverantörer som ingått 

långsiktiga avtal med rättighetsinnehavare 

att erbjuda sina abonnenter 

gränsöverskridande portabilitet, oberoende 

av leverantörens möjlighet att omförhandla 

sådana avtal. Denna bestämmelse ska 

dessutom garantera att tjänsteleverantörer 

när de gör nödvändiga arrangemang för 

gränsöverskridande portabilitet för sina 

tjänster kommer att kunna erbjuda sådan 

portabilitet för hela sitt utbud av 

onlineinnehåll. Slutligen bör bestämmelsen 

också innebära att rättighetsinnehavarna 

inte behöver omförhandla sina gällande 

licensavtal för att göra det möjligt för 

tjänsteleverantörer att erbjuda 

gränsöverskridande portabilitet för tjänster. 

(26) Avtal där innehållet är licensierat 

brukar vanligen ingås för en relativt lång 

tid. Därför, och i syfte att se till att alla 

konsumenter i EU kan utnyttja 

gränsöverskridande portabilitet för 

innehållstjänster online på lika villkor, i tid 

och utan onödigt dröjsmål, bör denna 

förordning också gälla för avtal som ingåtts 

eller rättigheter som förvärvats före den 

dag då förordningen börjar tillämpas, om 

de är relevanta för en online-

innehållstjänsts gränsöverskridande 

portabilitet efter det datumet. Detta är 

också nödvändigt för att skapa lika villkor 

för tjänsteleverantörer på den inre 

marknaden, eftersom det gör det möjligt 

för tjänsteleverantörer som ingått 

långsiktiga avtal med rättsinnehavare att 

erbjuda sina abonnenter 

gränsöverskridande portabilitet, oberoende 

av leverantörens möjlighet att omförhandla 

sådana avtal. Denna bestämmelse ska 

dessutom garantera att tjänsteleverantörer 

när de gör nödvändiga arrangemang för 

gränsöverskridande portabilitet för sina 

tjänster kommer att kunna erbjuda sådan 

portabilitet för hela sitt utbud av 

onlineinnehåll. Slutligen bör bestämmelsen 

också innebära att rättsinnehavarna inte 

behöver omförhandla sina gällande 

licensavtal för att göra det möjligt för 

tjänsteleverantörer att erbjuda 

gränsöverskridande portabilitet för tjänster. 

Ändringar av användarvillkoren för 

innehållstjänster online som ingår i ett 

paket med elektroniska 
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kommunikationstjänster och 

innehållstjänster online och som är ett 

resultat av en anpassning till kriterierna i 

denna förordning bör inte medföra någon 

rätt för abonnenten att säga upp avtalet. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  24 

Förslag till förordning 

Skäl 29a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (29a) Europeiska unionen är bunden av 

förpliktelserna i internationella fördrag 

för skydd av upphovsrätten och 

närstående rättigheter, i synnerhet 

Bernkonventionen för skydd av litterära 

och konstnärliga verk som 

undertecknades den 9 september 1886 och 

senast ändrades den 28 september 1979, 

samt Wipos fördrag om upphovsrätt och 

Wipos fördrag om framföranden och 

fonogram som antogs i Genève den 20 

december 1996. Den rättsliga fiktion (ficto 

juris) som definieras i artikel 4 i denna 

förordning bör alltså endast tillämpas på 

portabilitet. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  25 

Förslag till förordning 

Artikel 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 

Genom denna förordning införs en 

gemensam metod i Europeiska unionen 

för att se till att personer som i sin 

hemmedlemsstat är abonnenter till 

innehållstjänster online kan få tillgång till 
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använda dessa tjänster. och använda dessa tjänster när de 

tillfälligt vistas i en annan medlemsstat, 

förutsatt att det på förhand gjorts en 

autentisering och en effektiv kontroll av 

uppgifterna om hemmedlemsstat. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  26 

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 och faktiskt 

bosatt, och till vilken han eller hon 

regelbundet återvänder. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  27 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led d 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(d) tillfälligt närvarande: en abonnents 

vistelse i en annan medlemsstat än 

hemmedlemsstaten. 

(d) tillfälligt vistas: en abonnents 

kortvariga vistelse i en annan medlemsstat 

än hemmedlemsstaten. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  28 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led e – led 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(e) innehållstjänst online: en tjänst (e) innehållstjänst online: en tjänst 



 

PE585.465v01-00 26/36 PR\1098581SV.doc 

SV 

enligt definitionen i artiklarna 56 och 57 i 

fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt, som en tjänsteleverantör 

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,  

enligt definitionen i artiklarna 56 och 57 i 

fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt, som en tjänsteleverantör 

lagligen tillhandahåller online till en 

abonnent i dennes hemmedlemsstat 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 

samt tillhandahålls för abonnenter på 

överenskomna villkor, antingen 

 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  29 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led e – led 2 – led 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(2) utan betalning, förutsatt att 

abonnentens hemmedlemsstat kontrolleras 

av leverantören. 

(2) utan betalning, förutsatt att 

leverantören har beslutat att 

tillhandahålla medel för kontroll av 
abonnentens hemmedlemsstat i enlighet 

med artiklarna 3a och 3b. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  30 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(2) Leverantören av innehållstjänster 

online ska ge abonnenter som är tillfälligt 

närvarande i en annan medlemsstat 

1. Leverantören av innehållstjänster online 

som tillhandahålls mot betalning ska ge 

abonnenter som tillfälligt vistas i en annan 
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möjlighet att få tillgång till och använda 

innehållstjänsten online. 

medlemsstat möjlighet att få tillgång till 

och använda innehållstjänsten online. 

Or. fr 

(Numreringen i den franska versionen av kommissionens förslag behöver rättas.) 

 

Ändringsförslag  31 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(4) 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 på sin webbplats underrätta 

abonnenterna om eventuella variationer i 

kvaliteten på leveransen av 

innehållstjänster online som tillhandahålls i 

enlighet med punkt 1. 

Or. fr 

(Numreringen i den franska versionen av kommissionens förslag behöver rättas.) 

 

Ändringsförslag  32 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 3a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 3a. Leverantören av innehållstjänster 

online får inte begränsa tjänsternas 

portabilitet i enlighet med artikel 3.1 till 

att endast gälla viss teknik eller vissa 

särskilda bestämmelser. 

Or. fr 

(Numreringen i den franska versionen av kommissionens förslag behöver rättas.) 
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Ändringsförslag  33 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 3b (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 3b. Klausuler i avtal som avser att 

förbjuda eller begränsa 

gränsöverskridande portabilitet för 

innehållstjänster online ska vara ogiltiga 

inom ramen för denna förordning. 

Or. fr 

(Numreringen i den franska versionen av kommissionens förslag behöver rättas.) 

 

Ändringsförslag  34 

Förslag till förordning 

Artikel 3a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 3a 

 Gränsöverskridande portabilitet för 

innehållstjänster online som 

tillhandahålls gratis  

 1.  Leverantören av innehållstjänster 

online som tillhandahålls gratis kan välja 

att tillåta sina användare som tillfälligt 

vistas i en annan medlemsstat än 

hemmedlemsstaten att få tillträde till och 

använda denna innehållstjänst online, 

under förutsättning att leverantören 

uppfyller de tekniska krav för kontroll av 

användarens hemmedlemsstat som avses i 

artikel 3b. 

 2.  Om leverantören av 

innehållstjänster online som 

tillhandahålls gratis väljer att 

tillhandahålla tjänsten i fråga enligt de 

villkor som avses i punkt 1 ska 

leverantören informera sina användare 

och rättsinnehavarna om detta innan 

tjänsten tillhandahålls. 
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 3.  Om leverantören av 

innehållstjänster online som 

tillhandahålls gratis väljer att 

tillhandahålla innehållstjänster online 

enligt de villkor som avses i punkt 1 ska 

denna förordning gälla för leverantören. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  35 

Förslag till förordning 

Artikel 3b (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 3b 

 Metoder för kontroll 

 1.  Leverantörer som tillhandahåller 

innehållstjänster online mot betalning 

och leverantörer som tillhandahåller 

innehållstjänster online gratis och som 

har valt att tillhandahålla en tjänst enligt 

de villkor som avses i artikel 3a, ska med 

hjälp av effektiva metoder kontrollera 

sina abonnenters hemmedlemsstat. Dessa 

metoder ska vara rimliga och inte gå 

utöver vad som är nödvändigt för att 

uppnå syftet. 

 2.  Leverantören av innehållstjänster 

online ska för att uppfylla skyldigheten 

enligt punkt 1 använda sig av en 

kombination av två kriterier bland 

följande kontrollkriterier: 

 a)  Ett id-kort, ett elektroniskt id-kort 

eller en annan giltig handling som 

bekräftar abonnentens hemmedlemsstat. 

 b)  Abonnentens bankuppgifter i 

hemmedlemsstaten, t.ex. dennes 

bankkonto, kreditkort eller betalkort. 

 c)  Installationsplats för en avkodare 

eller en liknande anordning som 

abonnenten använder för att få tillgång 

till de berörda innehållstjänsterna online. 
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 d)  Ett avtal om internet- eller 

telefonanslutning eller ett annat liknande 

avtal som kopplar abonnenten till en 

medlemsstat. 

 e)  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. 

 f)  Regelbunden kontroll av IP-adress 

eller identifiering av medlemsstaten med 

en annan metod för geolokalisering. 

 g)  Bevis för betalning av lokala 

skatter om sådana uppgifter är offentligt 

tillgängliga. 

 h)  Ett annat kriterium för kontroll 

som erbjuder samma säkerhetsnivå som 

ovanstående kriterier och som ingår i ett 

tidigare avtal mellan leverantören av 

innehållstjänster online och 

rättsinnehavarna, och som inte strider 

mot det aktuella avtalet. 

 3.  Leverantören av innehållstjänster 

online ska ha rätt att kräva att 

abonnenten frivilligt tillhandahåller den 

information som är nödvändig för 

kontrollen av hemmedlemsstat. Om 

abonnenten väljer att inte tillhandahålla 

den information som begärts av 

leverantören av innehållstjänster online 

för att kontrollera hemmedlemsstaten, ska 

leverantören ha rätt att inte erbjuda 

abonnenten den portabilitet i fråga om 

innehållstjänster online som avses i 

artikel 3.1 så länge som det är omöjligt för 

denne att kontrollera abonnentens 

hemmedlemsstat med hjälp av de kriterier 

som avses i artikel 3b.2. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  36 

Förslag till förordning 

Artikel 4 



 

PR\1098581SV.doc 31/36 PE585.465v01-00 

 SV 

 

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 till en abonnent som tillfälligt 

vistas i en annan medlemsstat än 

hemmedlemsstaten samt denna abonnents 

tillträde till och användning av denna 

tjänst, i enlighet med artikel 3.1, ska 

uteslutande anses äga rum i 

hemmedlemsstaten endast för de syften 

som avses i denna förordning. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  37 

Förslag till förordning 

Artikel 5 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(5) Avtalsbestämmelser, inbegripet 

avtalsbestämmelser mellan innehavare av 

upphovsrätt och närstående rättigheter, 

eller innehavare av andra rättigheter som 

är relevanta för användningen av 

innehåll i 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. 

1. Avtalsbestämmelser, inbegripet 

avtalsbestämmelser mellan 

rättsinnehavare och alla rättsinnehavare i 

fråga om innehållstjänster online, å ena 

sidan, och leverantörer av 

innehållstjänster online å andra sidan, 

samt dem som upprättats mellan 

leverantörerna och abonnenter, som strider 

mot artiklarna 3.1, 3a och 4 ska vara 

ogiltiga. 

Or. fr 

(Numreringen i den franska versionen av kommissionens förslag behöver rättas.) 

 

Ändringsförslag  38 

Förslag till förordning 

Artikel 5 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(6) Trots vad som sägs i punkt 1 kan 
innehavare av upphovsrätt och närstående 

2. Denna förordning ska gälla 

oberoende av den lagstiftning som gäller 
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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. 

för avtal som sluts mellan leverantörer av 

innehållstjänster online och innehavare av 

upphovsrätt och närstående rättigheter eller 

innehavare av rättigheter som är relevanta 

för tillgången till eller användningen av 
innehållstjänster online, eller den 

lagstiftning som gäller för avtal som sluts 

mellan leverantörer av innehållstjänster 
online och deras abonnenter. 

Or. fr 

(Numreringen i den franska versionen av kommissionens förslag behöver rättas.) 

 

Ändringsförslag  39 

Förslag till förordning 

Artikel 6 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Den behandling av personuppgifter som 

utförs inom ramen för denna förordning, i 

synnerhet i samband med kontroll enligt 

artikel 5.2, ska utföras i enlighet med 

direktiven 95/46/EG och 2002/58/EG. 

Den behandling av personuppgifter som 

utförs inom ramen för denna förordning, i 

synnerhet i samband med kontroll enligt 

artikel 3b, ska utföras i enlighet med 

direktiven 95/46/EG och 2002/58/EG. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  40 

Förslag till förordning 

Artikel 7 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Denna förordning ska även tillämpas på 

avtal som ingåtts eller rättigheter som 

förvärvats före den dag då förordningen 

börjar tillämpas, om de efter detta datum är 

relevanta för tillhandahållandet av, 

tillgången till och användningen av 

innehållstjänsten online i enlighet med 

artikel 3. 

Denna förordning ska även tillämpas på 

avtal som ingåtts eller rättigheter som 

förvärvats före den dag då förordningen 

börjar tillämpas, om de efter detta datum är 

relevanta för tillhandahållandet av, 

tillgången till och användningen av 

innehållstjänsten online i enlighet med 

artiklarna 3 och 3a. 
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Or. fr 

 

Ändringsförslag  41 

Förslag till förordning 

Artikel 8 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(8)  Den ska tillämpas från och med den 

[datum: 6 månader efter den dag den har 

offentliggjorts]. 

2.  Den ska tillämpas från och med den 

[tolv månader efter den dag då denna 

förordning har offentliggjorts]. 

Or. fr 

(Numreringen i den franska versionen av kommissionens förslag behöver rättas.) 
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MOTIVERING 

Kommissionens förslag syftar till att definiera och reglera portabiliteten, så att konsumenter 

som innehar ett abonnemang på innehållstjänster online som har erhållits på laglig väg i sin 

permanenta hemmedlemsstat ska kunna fortsätta att ha tillgång till dessa tjänster när de 

tillfälligt vistas i en annan medlemsstat. 

 

Förslaget omfattar en skyldighet för leverantören av innehållstjänster online att på grundval 

av en rättslig fiktion garantera sina abonnenter sådan portabilitet. På grund av denna princip 

om en rättslig fiktion inverkar gränsöverskridande portabilitet för innehållstjänster online inte 

menligt på territorialitetsprincipen och påverkar inte heller bestämmelserna om upphovsrätt i 

andra medlemsstater. 

 

Förordningen bör stå i proportion till verkligheten på marknaden för innehållstjänster online 

och till det potentiella antalet användare av sådana tjänster – omkring 5,7 % av 

konsumenterna i EU1.  

 

Föredraganden anser att konsumenternas tillgång till gränsöverskridande portabilitet för 

innehållstjänster online är positivt för funktionen hos den inre marknaden, som bygger just på 

fri rörlighet för tjänster och personer. 

 

Föredraganden vill emellertid betona att denna förordning har som syfte att främja den 

kulturella mångfalden i EU, och därför inte på något sätt bör motverka en långsiktigt hållbar 

finansiering av den audiovisuella sektorn och filmindustrin i unionen, som till största delen 

bygger på territorialitetsprincipen i fråga om rättigheter. Därför görs det i förordningen en 

tydlig åtskillnad mellan portabilitet och gränsöverskridande tillgång, och den bör således inte 

betraktas som ett steg i riktning mot gränsöverskridande tillgång. 

 

 

Tillämpningsområde 

 

Föredraganden understryker att förordningen gäller innehållstjänster online som tillhandahålls 

på laglig väg i hemmedlemsstaten. 

 

Han delar kommissionens åsikt att abonnentens vistelse i en annan medlemsstat än 

hemmedlemsstaten inte bör begränsas till ett specifikt antal dagar. Han anser också att 

förordningen inte bör medföra krångliga villkor för konsumenten. Förordningen bör i stället 

vara enkel att tillämpa om den ska kunna komma till nytta för ett så stort antal EU-

medborgare som möjligt när dessa reser inom unionen för en längre eller kortare period av 

semester, arbete eller studier.  

 

Föredraganden anser emellertid att den viktigaste delen av texten gäller den effektiva och 

rigorösa förhandskontrollen av hemmedlemsstat. Detta är viktigt både för att undvika att 

förordningen kringgås och för att fastställa att abonnenten har en permanent koppling till sin 

bosättningsort.  

                                                 
1 Konsekvensbedömningen med titeln Impact Assessment (SWD(2015)270) of a Commission proposal for a 

Regulation of the European Parliament and of the Council to ensure the cross-border portability of online 

content services in the internal market (COM(2015)627), s. 17. 
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Föredraganden ser positivt på att leverantörer av innehållstjänster online som tillhandahålls 

gratis utesluts från förordningens tillämpningsområde, eftersom han anser att de flesta av 

dessa leverantörer för närvarande inte kontrollerar användarnas hemmedlemsstat på ett 

fullständigt tillförlitligt sätt, vilket är en förutsättning för att bestämmelserna i denna 

förordning ska kunna efterlevas. 

 

Föredraganden anser trots detta att leverantörer av innehållstjänster online som tillhandahålls 

gratis bör erbjudas en möjlighet att omfattas av förordningen, under förutsättning att de vidtar 

alla åtgärder som krävs för att det ska vara möjligt att kontrollera användarnas 

hemmedlemsstat i enlighet med artikel 3. 

 

 

Definitioner 

 

Förslaget till förordning bygger på två nyckelbegrepp som bör definieras: hemmedlemsstat 

och tillfällig vistelse. 

 

Det är mycket viktigt att definiera vad som ska betraktas som en permanent hemmedlemsstat. 

Med hemmedlemsstat menar föredraganden den medlemsstat där abonnenten är permanent 

och faktiskt bosatt, och till vilken denne återvänder regelbundet. 

 

Tillfällig vistelse i ett annat land än hemlandet ingår i den rättsliga fiktionen. Det rör sig med 

andra ord om en kortare vistelse utanför hemmedlemsstaten av personliga eller yrkesmässiga 

skäl eller av studieskäl. 

 

 

Kontroll av hemmedlemsstat 

 

Kriterierna för kontroll av abonnentens hemmedlemsstat bör införas i en delvis öppen 

förteckning. 

  

Denna kompromiss har dubbla fördelar, eftersom den skapar tillräcklig rättsäkerhet för 

rättsinnehavare, samtidigt som leverantörerna kan välja de kontrollkriterier som är bäst 

lämpade för deras marknad, under förutsättning att de erbjuder samma säkerhetsnivå som de 

kriterier som ingår i förteckningen. 

 

Det gör det dessutom möjligt att i framtiden anpassa förteckningen till innovationer i fråga om 

kontrollkriterier. 

 

Föredraganden anser slutligen att det är nödvändigt att leverantören, efter den kontroll av 

abonnentens hemmedlemsstat som görs när abonnemanget först upprättas, har möjlighet att 

göra slumpmässiga kontroller av abonnentens IP-adress, i syfte att identifiera upprepad 

användning av innehållstjänster online i en annan medlemsstat än hemmedlemsstaten. 

 

 

 

 

Tillämpning av förordningen 
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Föredraganden anser att den retroaktiva verkan av förordningen som kommissionens föreslår 

– dvs. en tillämpning av denna på avtal som slutits före genomförandedatumet – är rätt väg att 

gå. 

 

Införandet av kontrollåtgärder och de konkreta kontrollerna av abonnenters rörlighet som ger 

upphov till portabilitet bör emellertid tillåtas ta mer än sex månader. Detsamma bör gälla för 

anpassningen av avtal som slutits innan förordningen antogs. Av denna anledning 

rekommenderar föredraganden en period på tolv månader för genomförandet av förordningen. 

 

 


