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KORT BEGRUNDELSE 

Forslaget til forordning tilsigter at fremme udbredelsen af tv- og radioprogrammer ved at 

udvide visse af principperne i satellit- og kabeldirektivet fra 1993 til internettet, herunder 

princippet om oprindelseslandet til radio- og tv-selskabers parallelle onlinetjenester og 

udvidelse af obligatorisk kollektiv forvaltning af rettigheder i forbindelse med andre 

retransmissionstjenester end kabel over lukkede netværk. 

Ordføreren støtter Kommissionens generelle tilgang med at udvide princippet om 

oprindelseslandet til radio- og tv-selskabers parallelle onlinetjenester for at lette 

licensgivningen i forbindelse med ophavsret og beslægtede rettigheder. Desuden glæder 

ordføreren sig over bestemmelserne om obligatorisk kollektiv forvaltning af rettigheder, men 

mener, at retransmissioner over det åbne internet også skal være omfattet på betingelse af, at 

de er tilknyttet et kontrolleret miljø som f.eks. en bestemt brugergruppe, som er defineret på 

grundlag af registrering eller kontrol. 

Samtidig bør det understreges, at disse nye bestemmelser er i overensstemmelse med 

princippet om aftalefrihed, som er af afgørende betydning for europæiske audiovisuelle 

værkers langfristede overlevelse. Ordføreren forsøger at stramme op på disse bestemmelser 

ved, at der under Kommissionens revision af forordningen skal tages hensyn til forordningens 

konsekvenser for finansieringen af og investeringerne i audiovisuelle værker i Europa. 

ÆNDRINGSFORSLAG 

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Retsudvalget, som er korresponderende 

udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag: 

Ændringsforslag   1 

Forslag til forordning 

Betragtning 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(1) For at bidrage til det indre markeds 

funktion er det nødvendigt at øge 

udbredelsen af radio- og tv-programmer fra 

andre medlemsstater til gavn for brugere i 

hele EU ved at lette licenseringen af 

ophavsretten og beslægtede rettigheder til 

værker eller andet beskyttet materiale, der 

er indeholdt i udsendelsen af sådanne 

programmer. Tv- og radioprogrammer er 

afgjort et vigtigt middel til at fremme den 

sproglige og kulturelle diversitet, den 

sociale sammenhæng og adgangen til 

information. 

(1) For at bidrage til det indre markeds 

funktion og fremme den kulturelle og 

sproglige mangfoldighed, den sociale 

samhørighed og adgangen til information 

er det nødvendigt at øge udbredelsen af 

radio- og tv-programmer fra andre 

medlemsstater til gavn for brugere i hele 

EU ved at lette licenseringen af 

ophavsretten og beslægtede rettigheder til 

værker eller andet beskyttet materiale, der 

er indeholdt i udsendelsen af sådanne 

programmer. 
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Ændringsforslag   2 

Forslag til forordning 

Betragtning 1 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (1а)  Etablering af 

forretningsforbindelser mellem medier og 

udbydere af radiotjenester i EU's 

medlemsstater bør tilskyndes, således at 

der, efter anmodning fra en forbruger på 

en bopæl i enhver given stat, kan leveres 

bundtede tjenester, der omfatter 

programmer fra en anden medlemsstat. 

 

Ændringsforslag   3 

Forslag til forordning 

Betragtning 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(2) Udviklingen af digitale teknologier 

og internettet har i høj grad ændret 
distributionen af og adgangen til tv- og 

radioprogrammer. Brugerne forventer i 

stigende grad at have adgang til tv- og 

radioprogrammer – både live og on-

demand – ved hjælp af de traditionelle 

kanaler såsom satellit eller kabel og også 

ved hjælp af onlinetjenester. Radio- og tv-

selskaberne tilbyder derfor, ud over deres 

egne udsendelser af tv- og 

radioprogrammer, i stigende grad 

onlinetjenester, der er knyttet til deres 

udsendelser, såsom simulcasting og catch-

up-tjenester. 

Retransmissionstjenesteudbyderne, der 

samler udsendelser af tv- og 

radioprogrammer i pakker og udbyder dem 

til brugerne simultant med den oprindelige 

transmission af udsendelsen i uændret og 

uforkortet form, anvender forskellige 

teknikker til retransmission såsom kabel, 

satellit, digitale jordbaserede net, lukkede 

ip-baserede net, mobilnettet eller det åbne 

internet. Hvad angår brugerne, herunder 

medlemmer af sproglige minoriteter i EU 

(2) Udviklingen af digitale teknologier 

på onlinemarkedspladser ændrer 
distributionen af og adgangen til tv- og 

radioprogrammer. Brugerne forventer i 

stigende grad at have adgang til tv- og 

radioprogrammer – både live og on-

demand – ved hjælp af de traditionelle 

kanaler såsom satellit eller kabel og også 

ved hjælp af onlinetjenester. Radio- og tv-

selskaberne tilbyder derfor, ud over deres 

egne udsendelser af tv- og 

radioprogrammer, i stigende grad 

onlinetjenester, der er knyttet til deres 

udsendelser, såsom simulcasting og catch-

up-tjenester, for at berige deres 

sædvanlige programmering. 

Retransmissionstjenesteudbyderne, der 

samler udsendelser af tv- og 

radioprogrammer i pakker og udbyder dem 

til brugerne simultant med den oprindelige 

transmission af udsendelsen i uændret og 

uforkortet form, anvender forskellige 

teknikker til retransmission såsom kabel, 

satellit, digitale jordbaserede net, lukkede 

ip-baserede net, mobilnettet eller det åbne 

internet. Udbredelse af og adgang til tv- og 
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og personer, der bor i en anden 

medlemsstat end deres oprindelsesland, er 

der stigende efterspørgsel efter adgang til 

udsendelser af tv- og radioprogrammer fra 

andre medlemsstater ud over de 

programmer, der udsendes i den 

medlemsstat, hvor de bor. 

radioprogrammer foregår derfor i 

stigende grad via forskellige platforme og 

på et teknologineutralt grundlag. Hvad 

angår brugerne, herunder medlemmer af 

sproglige minoriteter i EU og personer, der 

bor i en anden medlemsstat end deres 

oprindelsesland eller rejser dertil 

midlertidigt, er der stigende efterspørgsel 

efter adgang til udsendelser af tv- og 

radioprogrammer fra andre medlemsstater 

ud over de programmer, der udsendes i den 

medlemsstat, hvor de bor, og på forskellige 

platforme i et grænseløst miljø. 

 

Ændringsforslag   4 

Forslag til forordning 

Betragtning 2 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (2а) Udbydere af audiovisuelle 

medietjenester skal bestræbe sig på at 

sikre, at deres tekniske tjenester gradvist 

bliver gjort tilgængelige for personer med 

syns- eller hørehandicap. 

 

Ændringsforslag   5 

Forslag til forordning 

Betragtning 3 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(3) Der er en række forhindringer 

forbundet med udbud af onlinetjenester, 

der er knyttet til radio- og tv-udsendelser, 

samt udbud af retransmissionstjenester og 

dermed den frie cirkulation af tv- og 

radioprogrammer i Unionen. Radio- og 

tv-selskaberne udsender dagligt mange 

timers nyheder samt kulturelle- og 

politiske programmer samt dokumentar- 

eller underholdningsprogrammer. Disse 

programmer indeholder forskellige former 

for indhold såsom audiovisuelle, 

musikalske, litterære eller grafiske værker, 

(3) Radio- og tv-selskaberne udsender 

dagligt mange timers nyheder samt 

programmer om aktuelle forhold. Disse 

programmer indeholder forskellige former 

for indhold såsom audiovisuelle, 

musikalske, litterære eller grafiske værker, 

der er beskyttet af ophavsret og/eller 

beskyttede rettigheder i medfør af EU-

lovgivningen. Dette resulterer i en 

kompleks proces med at cleare flere 

forskellige rettighedsindehaveres 

rettigheder inden for forskellige kategorier 

af værker og andet beskyttet materiale. 
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der er beskyttet af ophavsret og/eller 

beskyttede rettigheder i medfør af EU-

lovgivningen. Dette resulterer i en 

kompleks proces med at cleare flere 

forskellige rettighedsindehaveres 

rettigheder inden for forskellige kategorier 

af værker og andet beskyttet materiale. 

Disse rettigheder skal ofte cleares inden for 

en begrænset tidsramme, især når der 

forberedes programmer såsom nyheder og 

programmer om den aktuelle situation. For 

at kunne stille deres onlinetjenester til 

rådighed på tværs af grænserne, skal radio- 

og tv-selskaberne have de nødvendige 

rettigheder til værker og andet beskyttet 

materiale i samtlige berørte territorier, og 

dette gør clearingen af rettigheder endnu 

mere kompleks. 

Disse rettigheder skal ofte cleares inden for 

en begrænset tidsramme, især når der 

forberedes programmer såsom nyheder og 

programmer om den aktuelle situation. For 

at kunne stille deres onlinetjenester til 

rådighed på tværs af grænserne, skal radio- 

og tv-selskaberne have de nødvendige 

rettigheder til værker og andet beskyttet 

materiale i samtlige berørte territorier, og 

dette gør clearingen af rettigheder endnu 

mere kompleks. 

 

Ændringsforslag  6 

Forslag til forordning 

Betragtning 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(4) Operatører af 

retransmissionstjenester, der normalt 

udbyder adskillige programmer, der 

anvender flere forskellige værker og andet 

beskyttet materiale, som medtages i de 

retransmitterede radio- og tv-programmer, 

har en meget begrænset tidsramme til at 

opnå de nødvendige licenser, og de er 

således også pålagt en tung 

rettighedsclearingsbyrde. 

Rettighedsindehaverne risikerer ligeledes, 

at deres værker og andet materiale bliver 

misbrugt uden tilladelse eller betaling af 

vederlag. 

(4) Operatører af 

retransmissionstjenester, der normalt 

udbyder adskillige programmer, der 

anvender flere forskellige værker og andet 

beskyttet materiale, som medtages i de 

retransmitterede radio- og tv-programmer, 

har en meget begrænset tidsramme til at 

opnå de nødvendige licenser, og de er 

således også pålagt en tung 

rettighedsclearingsbyrde. 

Rettighedsindehaverne risikerer ligeledes, 

at deres værker og andet materiale bliver 

misbrugt uden tilladelse eller betaling af 

passende vederlag, hvis adgang til 

tjenesten ikke tilvejebringes på grundlag 

af individuelle abonnementer, en 

defineret brugergruppe eller mod 

betaling. En sådan risiko kan imidlertid 

imødegås ved hjælp af kontraktmæssige 

aftaler. 
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Ændringsforslag   7 

Forslag til forordning 

Betragtning 5 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(5) Retten til værker og andet beskyttet 

materiale harmoniseres bl.a. ved hjælp af 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2001/29/EF15 og Europa-Parlamentets og 

Rådets direktiv 2006/115/EF16. 

(5) Retten til værker og andet beskyttet 

materiale harmoniseres bl.a. ved hjælp af 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2001/29/EF15 og Europa-Parlamentets og 

Rådets direktiv 2006/115/EF16, hvilket 

navnligt tjener til beskyttelse af 

rettighedshaverne. 

_________________ _________________ 

15 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2001/29/EF af 22. maj 2001 om 

harmonisering af visse aspekter af 

ophavsret og beslægtede rettigheder i 

informationssamfundet (EFT L 167 af 

22.6.2001, s. 10-19). 

15 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2001/29/EF af 22. maj 2001 om 

harmonisering af visse aspekter af 

ophavsret og beslægtede rettigheder i 

informationssamfundet (EFT L 167 af 

22.6.2001, s. 10-19). 

16 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2006/115/EF af 12. december 2006 om 

udlejnings- og udlånsrettigheder samt om 

visse andre ophavsretsbeslægtede 

rettigheder i forbindelse med intellektuel 

ejendomsret (EUT L 376 af 27.12.2006, s. 

28-35). 

16 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2006/115/EF af 12. december 2006 om 

udlejnings- og udlånsrettigheder samt om 

visse andre ophavsretsbeslægtede 

rettigheder i forbindelse med intellektuel 

ejendomsret (EUT L 376 af 27.12.2006, s. 

28-35). 

 

Ændringsforslag  8 

Forslag til forordning 

Betragtning 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(6) Rådets direktiv 93/83/EØF17 

fremmer grænseoverskridende udsendelser 

via satellit og retransmission via kabel af 

radio- og tv-programmer fra andre EU-

medlemsstater. Bestemmelserne i dette 

direktiv om tv- og radioselskabernes 

udsendelser er begrænset til 

satellittransmissioner, og de gælder derfor 

ikke for onlinetjenester, der er knyttet til 

udsendelser, mens bestemmelserne 

vedrørende retransmissioner af tv- og 

(6) Rådets direktiv 93/83/EØF fremmer 

grænseoverskridende udsendelser via 

satellit og retransmission via kabel af 

radio- og tv-programmer fra andre EU-

medlemsstater. Bestemmelserne i dette 

direktiv om tv- og radioselskabernes 

udsendelser er begrænset til 

satellittransmissioner, og de gælder derfor 

ikke for onlinetjenester, der er knyttet til 

udsendelser, mens bestemmelserne 

vedrørende retransmissioner af tv- og 
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radioprogrammer fra andre medlemsstater 

er begrænset til at omfatte samtidige, 

uændrede og uforkortede retransmissioner 

via kabel eller mikrobølgesystem og 

omfatter ikke retransmissioner ved hjælp 

af andre teknologier. 

radioprogrammer fra andre medlemsstater 

er begrænset til at omfatte samtidige, 

uændrede og uforkortede retransmissioner 

via kabel eller mikrobølgesystem, 

__________________ __________________ 

17 Rådets direktiv 93/83/EØF af 27. 

september 1993 om samordning af visse 

bestemmelser vedrørende 

ophavsrettigheder og ophavsretsbeslægtede 

rettigheder i forbindelse med radio- og tv-

udsendelse via satellit og viderespredning 

pr. kabel (EFT L 248 af 6.10.1993, s. 15-

21). 

17 Rådets direktiv 93/83/EØF af 27. 

september 1993 om samordning af visse 

bestemmelser vedrørende 

ophavsrettigheder og ophavsretsbeslægtede 

rettigheder i forbindelse med radio- og tv-

udsendelse via satellit og viderespredning 

pr. kabel (EFT L 248 af 6.10.1993, s. 15-

21). 

Ændringsforslag  9 

Forslag til forordning 

Betragtning 7 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(7) Derfor bør det 

grænseoverskridende udbud af 

onlinetjenester, der er knyttet til 

udsendelser, og retransmissioner af radio- 

og tv-programmer fra andre medlemsstater 

fremmes ved at tilpasse den retlige ramme 

om udøvelse af ophavsretten og de 

beslægtede rettigheder, der er relevante for 

disse aktiviteter. 

(7) For at fremme det 

grænseoverskridende udbud af 

onlinetjenester, der er knyttet til 

udsendelser, og retransmissioner af radio- 

og tv-programmer fra andre medlemsstater 

er det nødvendigt at tilpasse den konkrete 

retlige ramme om udøvelse af ophavsretten 

og de beslægtede rettigheder, der er 

relevante for disse aktiviteter. 

Grænseoverskridende adgang til 

europæisk onlineindhold vil yderligere 

blive styrket ved i radio- og tv-

selskabernes tilknyttede onlinetjenester 

også at optage de onlinetjenester, der 

udelukkende består af udbud til 

offentligheden af værker, som er 

produceret under det pågældende selskabs 

redaktionelle ansvar, og som sendes 

online. 

 

Ændringsforslag  10 

Forslag til forordning 

Betragtning 8 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(8) De tilknyttede tjenester, der er 

omfattet af denne forordning, er de 

tjenester, som udbydes af radio- og tv-

selskaberne, og som har et klart, 

underordnet forhold til udsendelsen. De 

omfatter tjenester, der giver adgang til tv- 

og radioprogrammer på lineær vis samtidig 

med udsendelsen og tjenester, der inden 

for en given tidsperiode efter udsendelsen 

giver adgang til tv- og radioprogrammer, 

der tidligere er blevet udsendt af selskabet 

(såkaldte catch-up-tjenester). Desuden 

omfatter tilknyttede onlinetjenester 

tjenester, som giver adgang til materiale, 

der beriger eller på anden måde udvider tv- 

og radioprogrammer, som selskabet har 

udsendt, bl.a. ved at foretage forudgående 

gennemgang, udvidelse, supplering eller 

efterfølgende gennemgang af indholdet af 

det relevante program. Udbuddet af 

adgang til individuelle værker og andet 

beskyttet materiale, der er blevet 

indarbejdet i et tv- eller radioprogram, bør 

ikke anses for at være en tilknyttet 

onlinetjeneste. Tilsvarende falder adgang 
til værker eller andet beskyttet materiale, 

der udbydes uafhængigt af en udsendelse, 

såsom tjenester, der giver adgang til 

uafhængige musikalske eller audiovisuelle 

værker, musikalbums eller videoer, ikke 

ind under definitionen af en tilknyttet 

tjeneste. 

(8) De tilknyttede tjenester, der er 

omfattet af denne forordning, er de 

tjenester, som udbydes af radio- og tv-

selskaberne, og som har et klart, 

underordnet forhold til udsendelsen. De 

omfatter tjenester, der giver adgang til tv- 

og radioprogrammer på lineær vis samtidig 

med udsendelsen og tjenester, der efter 

udsendelsen inden for en afgrænset 

periode giver adgang til tv- og 

radioprogrammer, der tidligere er blevet 

udsendt af selskabet, eller inden 

udsendelsen til tv- og radioprogrammer, 

som selskabet planlægger at udsende (for 

eksempel catch-up-tjenester eller 

forhåndsvisning). Desuden omfatter 

tilknyttede onlinetjenester tjenester, som 

giver adgang til materiale eller 

programmer, der beriger eller på anden 

måde udvider tv- og radioprogrammer, 

som selskabet har udsendt, bl.a. ved at 

foretage forudgående gennemgang, 

udvidelse, supplering eller efterfølgende 

gennemgang af indholdet af det relevante 

program, eller et radio- og tv-selskabs 

tjenester, der hovedsageligt omfatter 

udbud til offentligheden af værker, der er 

produceret af det pågældende radio- og 

tv-selskab. Adgangen til værker eller andet 

beskyttet materiale, der udbydes 

uafhængigt af eller adskilt fra radio- og tv-

selskabets programlægning, såsom 

tjenester, der giver adgang til uafhængige 

musikalske eller audiovisuelle værker, 

musikalbums eller videoer, falder ikke ind 

under definitionen af en tilknyttet tjeneste. 

Ændringsforslag  11 

Forslag til forordning 

Betragtning 10 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(10) Eftersom udbuddet af, adgangen til 

eller anvendelsen af en tilknyttet 

(10) Eftersom udbuddet af en tilknyttet 

onlinetjeneste skal anses for at finde sted 
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onlinetjeneste skal anses for at finde sted 

udelukkende i den medlemsstat, hvor 

radio- eller tv-selskabet har sit 

hovedforretningssted, mens den tilknyttede 

onlinetjeneste faktisk kan udbydes på tværs 

af grænserne til andre medlemsstater, er det 

nødvendigt at sikre, at parterne, når 

rettighederne skal erhverves, ved beregning 

af vederlaget tager højde for alle aspekter 

af den tilknyttede tjeneste såsom publikum, 

herunder publikum i den medlemsstat, hvor 

selskabet har sit hovedforretningssted, og i 

andre medlemsstater, hvor den tilknyttede 

onlinetjeneste tilgås og anvendes, samt 

sprogudgaven. 

udelukkende i den medlemsstat, hvor 

radio- eller tv-selskabet har sit 

hovedforretningssted, mens den tilknyttede 

onlinetjeneste faktisk kan udbydes på tværs 

af grænserne til andre medlemsstater på 

grundlag af en kontraktmæssig aftale, er 

det nødvendigt at sikre, at parterne, når 

rettighederne skal erhverves, ved beregning 

af vederlaget tager højde for alle aspekter 

af den tilknyttede tjeneste såsom det 

potentielle og det reelle publikum, 

herunder publikum i den medlemsstat, hvor 

selskabet har sit hovedforretningssted, og i 

andre medlemsstater, hvor den tilknyttede 

onlinetjeneste tilgås og anvendes, samt 

sprogudgaven. Onlinetjenester, der samlet 

set overvejende og hovedsageligt 

henvender sig til et publikum uden for 

den medlemsstat, hvor radio- og tv-

selskabet har sit hovedforretningssted, 

skal udelukkes fra denne forordnings 

anvendelsesområde. 

 

Ændringsforslag  12 

Forslag til forordning 

Betragtning 11 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(11) Ved hjælp af princippet om 

kontraktfrihed vil det være muligt fortsat at 

begrænse udnyttelsen af de rettigheder, der 

berøres af princippet om oprindelseslandet, 

der fastsættes i denne forordning, navnlig 

med hensyn til visse tekniske 

transmissionsmidler eller visse 

sprogversioner, for så vidt at denne 

begrænsning af udnyttelsen er i 

overensstemmelse med EU-lovgivningen. 

(11) Disse bestemmelser vedrører 

hverken de rettigheder, der er fastlagt 

under direktiv 2001/29/EF, eller 

erhvervelsen af rettigheder på 

kontraktbasis for sådanne tilknyttede 

onlinetjenester. Det vil derfor ved hjælp af 

territorialitetsprincippet og princippet om 

kontraktfrihed være muligt fortsat at 

begrænse udnyttelsen af de rettigheder, der 

berøres af princippet om oprindelseslandet, 

der fastsættes i denne forordning, navnlig 

med hensyn til visse tekniske 

transmissionsmidler eller visse 

sprogversioner, for så vidt at denne 

begrænsning af udnyttelsen er i 

overensstemmelse med national 

lovgivning og EU-lovgivningen. 
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Ændringsforslag  13 

Forslag til forordning 

Betragtning 12 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(12) Operatører af 

retransmissionstjenester, der udbydes via 

satellit, jordbaserede net, lukkede ip-

baserede net, mobile og lignende net, 

udbyder tjenester svarende til dem, der 

udbydes af operatører af 

kabelretransmissionstjenester, når de 

simultant, i uændret og uforkortet form og 

med henblik på offentlighedens modtagelse 

retransmitterer en oprindelig transmission 

af radio- og tv-programmer fra en anden 

medlemsstat i tilfælde, hvor denne 

transmission er trådbunden eller trådløs via 

satellit, men ikke online, og beregnet til 

offentlighedens modtagelse. De bør derfor 

være omfattet af denne forordnings 

anvendelsesområde og få gavn af den 

mekanisme, der indfører obligatorisk 

kollektiv forvaltning af rettigheder. 

Retransmissionstjenester, der udbydes på 

det åbne internet, bør udelukkes fra denne 

forordnings anvendelsesområde, eftersom 

disse tjenester har andre egenskaber. De 

er ikke forbundet til nogen bestemt 

infrastruktur, og deres muligheder for at 

sikre et kontrolleret miljø er begrænsede 

sammenlignet med f.eks. kabel eller 

lukkede ip-baserede net. 

(12) Operatører af 

retransmissionstjenester, der udbydes via 

satellit, jordbaserede net, ip-baserede net, 

mobile og lignende net, samt visse andre 

retransmissioner udbyder tjenester 

svarende til dem, der udbydes af operatører 

af kabelretransmissionstjenester, når de 

simultant, i uændret og uforkortet form og 

med henblik på offentlighedens modtagelse 

retransmitterer en oprindelig transmission 

af radio- og tv-programmer fra en anden 

medlemsstat i tilfælde, hvor denne 

transmission er trådbunden eller trådløs via 

satellit og online, og beregnet til 

offentlighedens modtagelse. De bør derfor 

være omfattet af denne forordnings 

anvendelsesområde og få gavn af den 

mekanisme, der indfører obligatorisk 

kollektiv forvaltning af rettigheder. 

Retransmissionstjenester, der udbydes på 

det åbne internet, bør være omfattet af 

denne forordnings anvendelsesområde, så 

længe de leveres i et kontrolleret miljø 

såsom en klart defineret gruppe af 

abonnenter eller registrerede brugere og 

kan sammenlignes med lukkede net. 

 

Ændringsforslag  14 

Forslag til forordning 

Betragtning 13 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(13) For at skabe retssikkerhed for 

operatører af retransmissionstjenester, der 

udbydes via satellit, digitale jordbaserede 

net, lukkede ip-baserede net, mobile eller 

lignende net og for at udligne forskellene i 

(13) For at skabe retssikkerhed for 

operatører af retransmissionstjenester, der 

udbydes via satellit, digitale jordbaserede 

net, ip-baserede net, mobile eller lignende 

net og for at udligne forskellene i national 
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national lovgivning for så vidt angår disse 

retransmissionstjenester, bør der gælde 

regler, der ligner dem, som gælder for 

kabelretransmission som defineret i 

direktiv 93/83/EØF. Reglerne i dette 

direktiv indeholder forpligtelsen at udøve 

rettigheden til at give eller nægte en 

retransmissionstjenesteoperatør tilladelse 

ved hjælp af en kollektiv 

forvaltningsorganisation. Dette berører 

ikke direktiv 2014/26/EU18, og navnlig 

ikke dets bestemmelser om 

rettighedsindehavernes rettigheder med 

hensyn til valget af kollektiv 

forvaltningsorganisation. 

lovgivning for så vidt angår disse 

retransmissionstjenester, bør der gælde 

regler, der ligner dem, som gælder for 

kabelretransmission som defineret i 

direktiv 93/83/EØF. Reglerne i dette 

direktiv indeholder forpligtelsen at udøve 

rettigheden til at give eller nægte en 

retransmissionstjenesteoperatør tilladelse 

ved hjælp af en kollektiv 

forvaltningsorganisation. Dette berører 

ikke direktiv 2014/26/EU18, og navnlig 

ikke dets bestemmelser om 

rettighedsindehavernes rettigheder med 

hensyn til valget af kollektiv 

forvaltningsorganisation. 

__________________ __________________ 

18 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2014/26/EU af 26. februar 2014 om 

kollektiv forvaltning af ophavsret og 

beslægtede rettigheder samt 

multiterritoriale licenser for rettigheder til 

musikværker med henblik på 

onlineanvendelse i det indre marked (EUT 

L 84 af 20.3.2014, s. 72-98). 

18 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2014/26/EU af 26. februar 2014 om 

kollektiv forvaltning af ophavsret og 

beslægtede rettigheder samt 

multiterritoriale licenser for rettigheder til 

musikværker med henblik på 

onlineanvendelse i det indre marked (EUT 

L 84 af 20.3.2014, s. 72-98). 

 

 

Ændringsforslag   15 

Forslag til forordning 

Betragtning 14 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (14a) Radio- og tv-selskaber, der 

transmitterer deres programbærende 

signaler ved hjælp af en proces med 

direkte input til distributører med henblik 

på offentlighedens modtagelse, skal hæfte 

i fællesskab med deres distributører for de 

enkelte og udelelige handlinger i form af 

kommunikation til offentligheden og 

tilrådighedsstillelse, jf. definitionen i 

artikel 3 i direktiv 2001/29/EF, som de 

foretager sammen. De pågældende radio- 

og tv-selskaber og distributører bør derfor 

opnå tilladelse fra de berørte 

rettighedsindehavere for så vidt angår 
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deres respektive deltagelse i sådanne 

handlinger. 

 

Ændringsforslag   16 

Forslag til forordning 

Betragtning 14 b (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (14b) Anvendelsen af ophavsret og 

beslægtede rettigheder er undertiden 

opdelt efter flere territorialt afgrænsede 

nationale rettigheder med forskellige 

rettighedsindehavere og udøves i visse 

tilfælde af forskellige enheder. Der er 

derfor behov for en database, der føres af 

kollektive forvaltningsorganisationer, for 

at lette udpegelsen af 

rettighedsindehavere og gøre det muligt 

for radio- og tv-selskaberne samt 

retransmissionsoperatørerne at indgå 

licensaftaler. 

 

Ændringsforslag   17 

Forslag til forordning 

Betragtning 14 c (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (14c) Den undtagelse, der er fastlagt i 

artikel 4 for de rettigheder, der udøves af 

radio- og tv-selskaber, bør ikke begrænse 

rettighedshavernes mulighed for at 

overføre deres rettigheder til en kollektiv 

forvaltningsorganisation og derved få 

direkte andel i det vederlag, der betales af 

operatøren af en retransmissionstjeneste. 

 

Ændringsforslag   18 

Forslag til forordning 

Betragtning 15 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(15) For at forebygge omgåelse af 

anvendelsen af princippet om 

oprindelseslandet ved hjælp af 

forlængelse af eksisterende aftaler om 

udøvelse af ophavsret og beslægtede 

rettigheder, der er relevante for udbuddet 

af en tilknyttet onlinetjeneste, er det 

nødvendigt også at anvende princippet om 

oprindelseslandet i eksisterende aftaler, 

dog med en overgangsperiode. 

udgår 

 

Ændringsforslag  19 

Forslag til forordning 

Betragtning 16 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(16) I denne forordning overholdes de 

grundlæggende rettigheder og de 

principper, som Den Europæiske Unions 

charter om grundlæggende rettigheder 

anerkender. Mens der kan forekomme 

indgreb i rettighedsindehavernes 

rettigheder for så vidt at den obligatoriske 

kollektive forvaltning er nødvendig for at 

udøve retten til at kommunikere med 

offentligheden om retransmissionstjenester, 

er det nødvendigt på målrettet vis at 

foreskrive en sådan betingelse for visse 

tjenester og for at tillade bedre 

grænseoverskridende udbredelse af tv- og 

radioprogrammer ved at lette clearingen af 

disse rettigheder. 

(16) I denne forordning overholdes de 

grundlæggende rettigheder og de 

principper, som Den Europæiske Unions 

charter om grundlæggende rettigheder 

anerkender. Mens der kan forekomme 

indgreb i rettighedsindehavernes 

rettigheder for så vidt at den obligatoriske 

kollektive forvaltning er nødvendig for at 

udøve retten til at kommunikere med 

offentligheden om retransmissionstjenester, 

er det nødvendigt på målrettet vis at 

foreskrive en sådan betingelse for visse 

tjenester og for at tillade bedre 

grænseoverskridende udbredelse af tv- og 

radioprogrammer samt adgangen til 

informationer ved at lette clearingen af 

disse rettigheder. Bestemmelserne i denne 

forordning bør desuden ikke berøre nogen 

af medlemsstaternes ordninger 

vedrørende forvaltning af rettigheder 

såsom aftalelicenser, retlige formodninger 

om repræsentation eller overdragelse, 

kollektiv forvaltning eller tilsvarende 

ordninger eller kombinationer heraf. 

 

 

Ændringsforslag   20 
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Forslag til forordning 

Betragtning 18 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(18) Forordningen bør revideres, når den 

har været i kraft i en vis periode, bl.a. med 

henblik på at vurdere i hvilken grad det 

grænseoverskridende udbud af tilknyttede 

onlinetjenester er blevet øget til gavn for de 

europæiske forbrugere og hermed til gavn 

for forbedret kulturel mangfoldighed i 

Unionen. 

(18) Forordningen bør revideres, når den 

har været i kraft i en vis periode, bl.a. med 

henblik på og i lyset af ikrafttrædelsen af 

Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning* om sikring af 

grænseoverskridende mobile 

onlineindholdstjenester i det indre marked 

at vurdere i hvilken grad det 

grænseoverskridende udbud af tilknyttede 

onlinetjenester er blevet øget til gavn for de 

europæiske forbrugere og hermed til gavn 

for forbedret kulturel mangfoldighed i 

Unionen, idet der navnlig tages særligt 

højde for effekten på investeringer i 

europæisk indhold. 

 __________________ 

 * forordning endnu ikke vedtaget. 

 

Ændringsforslag   21 

Forslag til forordning 

Betragtning 19 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(19) Eftersom målet med denne 

forordning, nemlig at fremme det 

grænseoverskridende udbud af tilknyttede 

onlinetjenester og fremme retransmissioner 

af radio- og tv-programmer i andre 

medlemsstater, ikke kan nås i tilstrækkelig 

grad af medlemsstaterne, og derfor - på 

grund af målets omfang og indvirkning kan 

bedre nås på EU-plan, kan EU vedtage 

foranstaltninger i overensstemmelse med 

nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten 

om Den Europæiske Union. I 

overensstemmelse med 

proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 

artikel, går denne forordning ikke ud over, 

hvad der er nødvendigt for at nå dette mål. 

Hvad angår det grænseoverskridende 

udbud af tilknyttede onlinetjenester, 

(19) Eftersom målet med denne 

forordning, nemlig at fremme det 

grænseoverskridende udbud af tilknyttede 

onlinetjenester og fremme retransmissioner 

af radio- og tv-programmer i andre 

medlemsstater, ikke kan nås i tilstrækkelig 

grad af medlemsstaterne, og derfor - på 

grund af målets omfang og indvirkning kan 

bedre nås på EU-plan, kan EU vedtage 

foranstaltninger i overensstemmelse med 

nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten 

om Den Europæiske Union. I 

overensstemmelse med 

proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 

artikel, går denne forordning ikke ud over, 

hvad der er nødvendigt for at nå dette mål. 

Hvad angår radio- og tv-selskabernes 

grænseoverskridende udbud af tilknyttede 
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opstiller forordningen 

igangsætningsmekanismer med henblik på 

at lette clearingen af ophavsretten og 

beslægtede rettigheder. Denne forordning 

forpligter ikke radio- og tv-selskaberne til 

at udbyde sådanne grænseoverskridende 

tjenester. Denne forordning forpligter 

heller ikke retransmissionsoperatørerne til 

at inddrage tv- eller radioprogrammer fra 

andre medlemsstater i deres tjenester. 

Denne forordning vedrører udelukkende 

udøvelsen af visse 

retransmissionsrettigheder for så vidt dette 

er nødvendigt for at forenkle licenseringen 

af ophavsretten og beslægtede rettigheder i 

unionen — 

onlinetjenester, opstiller forordningen 

igangsætningsmekanismer med henblik på 

at lette clearingen af ophavsretten og 

beslægtede rettigheder. Denne forordning 

forpligter ikke radio- og tv-selskaberne til 

at udbyde sådanne grænseoverskridende 

tjenester. Denne forordning forpligter 

heller ikke retransmissionsoperatørerne til 

at inddrage tv- eller radioprogrammer fra 

andre medlemsstater i deres tjenester. 

Denne forordning vedrører udelukkende 

udøvelsen af visse 

retransmissionsrettigheder for så vidt dette 

er nødvendigt for at forenkle licenseringen 

af ophavsretten og beslægtede rettigheder i 

unionen — 

 

Ændringsforslag  22 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) "tilknyttet onlinetjeneste": en 

onlinetjeneste, der består i at et radio- eller 

tv-selskab udbyder eller kontrollerer og har 

ansvar for udbuddet af radio- eller tv-

programmer til offentligheden simultant 

med eller i en defineret tidsperiode efter 

selskabets udsendelse, samt af enhver 

form for materiale, som er knyttet til 

udsendelsen, og som er produceret af eller 

til selskabet 

a) "tilknyttet onlinetjeneste": en 

onlinetjeneste, der består i at et radio- eller 

tv-selskab udbyder eller kontrollerer og har 

ansvar for udbuddet af følgende tjenester 

til offentligheden: 

 i) "Catch-up service": en tjeneste, der i en 

begrænset tid består i udbud af radio- 

eller tv-programmer, der tidligere har 

været sendt af radio- og tv-selskabet til 

offentligheden; 

 ii) "simulcasting-tjeneste": en tjeneste, 

der består i udbuddet af radio- eller tv-

programmer til offentligheden på lineær 

vis samtidig med udsendelsen; 

 iii) "tilknyttede udvidede audiovisuelle 

materielle tjenester": tjenester, som giver 

adgang til materiale, der beriger eller 

udvider tv- og radioprogrammer, som 
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radio- og tv-selskabet har udsendt, bl.a. 

ved at foretage forudgående gennemgang, 

udvidelse, supplering eller efterfølgende 

gennemgang af indholdet af det relevante 

program. 

 Disse definitioner omfatter 

onlinetjenester, der tilbydes af et radio- og 

fjernsynsforetagende, og som består i 

tilrådighedsstillelse for offentligheden af 

værker, der er produceret af radio- og 

fjernsynsforetagendet, og som kun er 

sendt online; 

 

Ændringsforslag  23 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) enhver form for simultan, uændret 

og uforkortet retransmission af en 

oprindelig udsendelse af tv- og 

radioprogrammer, der er beregnet til 

modtagelse af offentligheden, fra en anden 

medlemsstat (ud over 

kabelretransmissioner som defineret i 

direktiv 93/83/EØF og retransmissioner, 

der udbydes ved hjælp af en 

internettjeneste som defineret i Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EU) 

2015/212019, som er beregnet til 

modtagelse af offentligheden og som er 

trådbunden eller trådløs, som udsendes via 

satellit, men ikke online, forudsat at denne 

retransmission foretages af en anden part 

end det radio- eller tv-selskab, der stod bag 

den oprindelige udsendelse, eller som 

kontrollerede eller havde ansvar for, at en 

sådan transmission blev udført. 

b) "retransmission": enhver form for 

simultan, uændret og uforkortet 

retransmission i et lukket miljø af en 

oprindelig udsendelse af tv- og 

radioprogrammer, der er beregnet til 

modtagelse af offentligheden, fra en anden 

medlemsstat (ud over 

kabelretransmissioner som defineret i 

direktiv 93/83/EØF), som er beregnet til 

modtagelse af offentligheden og som er 

trådbunden eller trådløs, som udsendes via 

satellit, men ikke online, forudsat at denne 

retransmission svarer til retransmission 

via kabel og foretages i et lukket miljø af 

en anden part end det radio- eller tv-

selskab, der stod bag den oprindelige 

udsendelse, eller som kontrollerede eller 

havde ansvar for, at en sådan transmission 

blev udført, og for hvilke denne anden 

part har erhvervet de relevante 

rettigheder. Onlineretransmissioner er 

omfattet af denne forordning, forudsat at 

de finder sted i et kontrolleret miljø, og 

gruppen af modtagere af en sådan 

retransmission kan defineres klart. 

__________________  
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19 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) 2015/2120 af 25. 

november 2015 om foranstaltninger 

vedrørende adgang til det åbne internet og 

om ændring af direktiv 2002/22/EF om 

forsyningspligt og brugerrettigheder i 

forbindelse med elektroniske 

kommunikationsnet og -tjenester og 

forordning (EU) nr. 531/2012 om 

roaming på offentlige 

mobilkommunikationsnet i Unionen 

(EUT L 310 af 26.11.2015, s. 1). 

 

 

Ændringsforslag   24 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – litra b a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ba) "direkte input": en proces i to 

eller flere trin, hvor radio- og tv-selskaber 

transmitterer deres tv- eller 

radioprogrambærende signaler med 

henblik på offentlighedens modtagelse til 

leverandører via en punkt til punkt-linje – 

trådbunden eller trådløs, herunder via 

satellit – således at de programbærende 

signaler ikke kan modtages af den brede 

offentlighed under transmissionen. 

Leverandørerne tilbyder disse 

programmer til offentligheden simultant, i 

uændret og uforkortet form og med 

henblik på modtagelse via forskellige 

teknologier, herunder kabel, 

mikrobølgesystemer, satellit, digitale 

jordbaserede net, ip-baserede net, mobile 

og lignende net. 

 

Ændringsforslag  25 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1) Handlinger i form af 1) Handlinger i form af 
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kommunikation til offentligheden og 

tilrådighedsstillelse i tilfælde, hvor et 

radio- eller tv-selskab udbyder en tilknyttet 

onlinetjeneste eller har kontrol med eller 

ansvar herfor, samt handlinger i form af 

reproduktion, som er nødvendige for udbud 

af, adgang til eller anvendelse af en 

tilknyttet onlinetjeneste, skal, med henblik 

på udøvelse af ophavsretten og beslægtede 

rettigheder, der er relevante for disse 

handlinger, anses for udelukkende at finde 

sted i den medlemsstat, hvor radio- eller tv-

selskabet har sit hovedforretningssted. 

kommunikation til offentligheden og 

tilrådighedsstillelse af nyheds- og 

aktualitetsprogrammer i tilfælde, hvor et 

radio- eller tv-selskab udbyder en tilknyttet 

onlinetjeneste eller har kontrol med eller 

ansvar herfor, samt handlinger i form af 

reproduktion af nyheds- og 

aktualitetsprogrammer, som er 

nødvendige for udbud af en tilknyttet 

onlinetjeneste, skal, med henblik på 

udøvelse af ophavsretten og beslægtede 

rettigheder, der er relevante for disse 

handlinger, anses for udelukkende at finde 

sted i den medlemsstat, hvor radio- eller tv-

selskabet har sit hovedforretningssted. 

 

Ændringsforslag  26 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a) Stk. 1 berører ikke principperne 

om territorial udnyttelse af rettigheder og 

om kontraktfrihed under ophavsret, og det 

berører heller ikke nogen af de i direktiv 

2001/29/EF hjemlede rettigheder. I 

henhold hertil er parterne berettigede til 

at fortsætte med at aftale, at der skal 

indføres begrænsninger i udnyttelsen af 

rettighederne som omhandlet i stk. 1, 

forudsat at disse begrænsninger er i 

overensstemmelse med EU-retten og 

lovgivningen i medlemsstaterne. 

 

Ændringsforslag  27 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2) Når der fastsættes vederlag for de 

rettigheder, der er underlagt princippet om 

oprindelseslandet som fastsat i stk. 1, tager 

parterne hensyn til samtlige aspekter af den 

2) Når der fastsættes et passende 

vederlag for de rettigheder, der er underlagt 

princippet om oprindelseslandet som 

fastsat i stk. 1, tager parterne hensyn til 
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tilknyttede onlinetjeneste, såsom den 

tilknyttede onlinetjenestes egenskaber og 

publikum samt sprogversionen. 

samtlige aspekter af den tilknyttede 

onlinetjeneste, publikum, det potentielle 

publikum i den medlemsstat, hvor radio- 

eller tv-selskabet har sit 

hovedforretningssted, og i andre 

medlemsstater samt til alle sprogudgaver. 

 

Ændringsforslag  28 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 2 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a) Eventuelle tvister med hensyn til 

udøvelsen afde rettigheder, der følger af 

denne artikel, skal falde ind under den 

pågældende medlemsstats kompetente 

jurisdiktion, hvor det radio- og tv-selskab, 

der udbyder onlinetjenesten, er etableret. 

 

Ændringsforslag   29 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 2 b (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2b) Stk. 1 gælder ikke for tilknyttede 

onlinetjenester, som primært eller 

hovedsageligt er rettet mod et publikum i 

en anden medlemsstat end den 

medlemsstat, hvor radio- og tv-selskabet 

har sit hovedforretningssted. 

 

Ændringsforslag   30 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 1 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a) Hvis en forfatter har overdraget 

sine rettigheder til retransmission til en 

producer, bevarer den pågældende en 

uigenkaldelig ret til at opnå et rimeligt 
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vederlag for retransmissionen af værket, 

som udelukkende kan foretages gennem 

en kollektiv forvaltningsorganisation, der 

repræsenterer forfattere, med mindre 

andre kollektive forvaltningsaftaler 

garanterer et sådant vederlag til skabere 

af audiovisuelt indhold. 

 

Ændringsforslag   31 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 5 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 5a) Medlemsstaterne sikrer, at det ved 

integreret genanvendelse af et radio- og 

tv-selskabs onlineudbud er muligt at 

udvide en kollektiv kontrakt, som en 

repræsentativ sammenslutning har 

indgået med brugere af værker eller med 

sammenslutninger af brugere af værker 

for en bestemt gruppe værker, til også at 

omfatte indehavere af rettigheder i den 

samme gruppe, som ikke allerede er 

repræsenteret i den repræsentative 

sammenslutning. En ikkerepræsenteret 

rettighedshaver kan til enhver tid modsige 

sig en sådan udvidelse og varetage sine 

rettigheder selv eller kollektivt på anden 

vis. 

 

Ændringsforslag   32 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 5 b (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 5b) Kollektive 

forvaltningsorganisationer skal føre en 

database med oplysninger om 

anvendelsen af ophavsretten og 

beslægtede rettigheder, herunder 

rettighedsindehaveren, typer af 

anvendelse, territoriet og den periode, der 

gælder for de beskyttede værker. 
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Ændringsforslag   33 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 5 c (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 5c) Stk. 1 til 5 gælder for 

leverandører, der overfører radio- og tv-

selskabernes tv- og radioprogrammer som 

modtaget via direkte input til 

offentligheden. 

 

Ændringsforslag   34 

Forslag til forordning 

Artikel 4 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 4a 

 Udnyttelse af radio- og tv-programmer via 

direkte input 

 Radio- og tv-selskaber, der transmitterer 

deres programbærende signaler ved hjælp 

af en proces med direkte input til 

distributører med henblik på 

offentlighedens modtagelse, hæfter i 

fællesskab med disse distributører for de 

enkelte og udelelige handlinger i form af 

kommunikation til offentligheden og 

tilrådighedsstillelse, jf. definitionen i 

artikel 3 i direktiv 2001/29/EF, som de 

foretager sammen. I dette tilfælde bør 

både radio- og tv-selskabet og de 

distributører, der er involveret i processen, 

indhente en tilladelse fra de pågældende 

rettighedsindehavere i forhold til deres 

deltagelse og udnyttelse af disse 

handlinger. 

 

Ændringsforslag   35 

Forslag til forordning 

Artikel 5 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 5 udgår 

Overgangsbestemmelse  

Aftaler om udøvelse af ophavsretten og 

beslægtede rettigheder, der er relevante 

for handlinger i form af kommunikation 

med offentligheden og 

tilrådighedsstillelse, som foregår i 

forbindelse med udbud af en tilknyttet 

onlinetjeneste samt handlinger i form af 

reproduktion, der er nødvendige for 

udbud af, adgang til og anvendelse af en 

tilknyttet onlinetjeneste, og som er i kraft 

den [dato nævnt i artikel 7, stk. 2, 

indsættes af Publikationskontoret] skal 

være underlagt artikel 2 fra den [dato 

nævnt i artikel 7, stk. 2 + to år, indsættes 

af Publikationskontoret] i to år, hvis de 

udløber efter denne dato. 

 

 

Ændringsforslag   36 

Forslag til forordning 

Artikel 7 – stk. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2) Den gælder fra [6 måneder efter 

publikationsdatoen]. 

2) Den gælder fra [12 måneder efter 

publikationsdatoen]. 
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