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FORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Retsudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. erindrer om, at ophavsretsbeskyttelse og beslægtede rettigheder i informationssamfundet 
er vigtig for udviklingen af det økonomiske liv i det indre marked;

2. konstaterer, at denne første rapport om anvendelsen af artikel 5, 6 og 8 i direktiv 
2001/29/EF ikke giver mulighed for en ordentlig evaluering som følge af 
medlemsstaternes forsinkede gennemførelse; 

3. håber, at Kommissionen giver sig bedre tid til at opstille et mere omfattende katalog over 
gennemførelsesforanstaltninger og den fremtidige retspraksis;

4. mener, at gennemførelsen af dette direktiv skal ske inden for en bredere ramme og 
navnlig tage højde for foranstaltningerne vedrørende elektronisk handel indeholdt i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/31/EF af 8. juni 2000 om visse retlige 
aspekter af informationssamfundstjenester, navnlig elektronisk handel, i det indre 
marked1og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/48/EF af 29. april 2004 om 
håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder2 samt foranstaltningerne vedrørende 
databeskyttelse i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 
om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og 
om fri udveksling af sådanne oplysninger3;

5. går ind for et system baseret på voldgift, mægling eller selvregulering med inddragelse af 
den digitale verdens forskellige aktører;

6. mener, at oplysning og øget opmærksomhed er centrale elementer, og opfordrer samtidig 
Kommissionen til at sikre, at systemerne til forvaltning af digitale rettigheder er 
gennemsigtige og interoperable.

                                               
1 EFT L 178 af 17.7.2000, s. 1.
2 EUT L 157 af 30.4.2004, s. 45.
3 EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31.
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