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Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för rättsliga frågor 
att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet erinrar om att upphovsrätten och liknande rättigheter inom 
informationssamhället utgör en viktig faktor för utvecklingen av ekonomin inom den inre 
marknaden.

2. Europaparlamentet konstaterar att den första rapporten om tillämpningen av artiklarna 5, 
6 och 8 i direktiv 2001/29/EG inte möjliggör en verklig utvärdering eftersom 
införlivandet i medlemsstaterna dröjt.

3. Europaparlamentet önskar att kommissionen tar sig mer tid för att utarbeta en utförligare 
förteckning över införlivandeåtgärder och framtida rättspraxis.

4. Europaparlamentet anser att tillämpningen av detta direktiv bör ske i ett vidare perspektiv 
och att man i detta sammanhang bör beakta bestämmelserna om elektronisk handel i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa rättsliga 
aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på den inre 
marknaden1, Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 
om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter2 samt bestämmelserna om 
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 uppgifter3.

5. Europaparlamentet ställer sig positivt till ett system som grundar sig på förlikning, 
medling och självreglering och som inbegriper den digitala världens olika aktörer.

6. Europaparlamentet anser dels att utbildning och ökad medvetenhet är av största 
betydelse, dels att kommissionen måste garantera full öppenhet och samverkan i 
förvaltningen av digitala rättigheter.

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