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Forslag til beslutning 

Punkt 37 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

37. bifalder Kommissionens forslag om 

styrket portabilitet og interoperabilitet med 

henblik på at stimulere den frie udbredelse 

af indhold eller tjenester, som er lovligt 

erhvervet og stilles til rådighed på lovlig 

vis, som et første skridt i retning af at sætte 

en stopper for uberettiget geografisk 

blokering, samt abonnementers 

tilgængelighed og funktionalitet på tværs af 

grænser; understreger, at der ikke er nogen 

modsætning mellem princippet om 

territorialitet og foranstaltninger, som har 

til formål at fjerne hindringer for 

portabiliteten af indhold;  

37. bifalder Kommissionens forslag til en 

forordning om grænseoverskridende 

portabilitet af onlineindholdstjenester, der 

har til formål at stimulere 

interoperabiliteten og øge udbredelsen af 

indhold eller tjenester, som er lovligt 

erhvervet og stilles til rådighed på lovlig 

vis, som et første skridt i retning af at sætte 

en stopper for uberettiget geografisk 

blokering, samt abonnementers 

tilgængelighed og funktionalitet på tværs af 

grænser; understreger, at der ikke er nogen 

modsætning mellem princippet om 

territorialitet og foranstaltninger, som har 

til formål at fjerne hindringer for 

portabiliteten af indhold;  

Or. en 
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Forslag til beslutning 

Punkt 38 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  38a. bemærker, at Kommissionen i sin 

meddelelse med titlen "På vej mod en 

tidssvarende, mere europæisk ramme for 

ophavsret" behandler forslag, som 

tilsigter at forbedre adgangen til og 

søgemulighederne for indhold; bemærker, 

at det er vigtigt, at alle nye modeller 

medfører fordele for forbrugerne med 

henblik på at sikre sproglig og kulturel 

mangfoldighed, uden at incitamenterne til 

at investere i produktion af indhold 

undergraves; 

Or. en 
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Punkt 65 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

65. opfordrer indtrængende Kommissionen 

til at tage højde for nye brugsmønstre og 

nye måder at få adgang til audiovisuelt 

indhold på ved at koordinere lineære og 

ikkelineære tjenester og ved at fastlægge 

fælles EU-minimumskrav for alle 

audiovisuelle medietjenester med henblik 

på at sikre, at de anvendes konsekvent, 

undtagen når dette indhold er en 

uomgængelig afslutning af andet end 

audiovisuelt indhold eller tjenester; 

opfordrer endnu en gang Kommissionen og 

medlemsstaterne til, under overholdelse af 

et passende spillerum for medlemsstaterne, 

at udvikle begrebet medietjenester som 

defineret i artikel 1 i direktivet om 

audiovisuelle medietjenester, således at 

dette i højere grad tager hensyn til 

tjenesternes potentielle samfundspolitiske 

virkning og til særlige forhold i denne 

forbindelse, herunder navnlig tjenesternes 

relevans med hensyn til meningsdannelse 

og meningsmangfoldighed samt til 

spørgsmålet om redaktionelt ansvar; 

65. opfordrer indtrængende Kommissionen 

til at tage højde for nye brugsmønstre og 

nye måder at få adgang til audiovisuelt 

indhold på ved at koordinere lineære og 

ikkelineære tjenester, samtidig med at den 

sikrer, at tilpasningen ikke fører til en 

udvanding af beskyttelsen af mindreårige 

og forbrugerne; opfordrer endnu en gang 

Kommissionen og medlemsstaterne til, 

under overholdelse af et passende 

spillerum for medlemsstaterne, at udvikle 

begrebet medietjenester som defineret i 

artikel 1 i direktivet om audiovisuelle 

medietjenester, således at dette i højere 

grad tager hensyn til tjenesternes 

potentielle samfundspolitiske virkning og 

til særlige forhold i denne forbindelse, 

herunder navnlig tjenesternes relevans med 

hensyn til meningsdannelse og 

meningsmangfoldighed samt til 

spørgsmålet om redaktionelt ansvar; 

Or. en 

 

 


