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Ændringsforslag 12
Helga Trüpel

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Fjernsynsudsendelse er en lineær 
audiovisuel medietjeneste, jf. definitionen 
i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
af […] 2007 om audiovisuelle 
medietjenester, som udbydes af en 
medietjenesteudbyder med henblik på 
samtidig modtagelse af programmer på 
basis af en programflade; en 
medietjenesteudbyder kan udbyde flere 
lyd- eller lyd- og billedprogramflader 
(kanaler). Der bør kun gælde lovfæstet 
fordelingspligt for nærmere bestemte 
programkanaler, der udbydes af en 
nærmere bestemt medietjenesteudbyder. 
Medlemsstaterne bør give klare 
begrundelser for fordelingsforpligtelser, 
der er fastlagt i den nationale lovgivning, 
så det sikres, at sådanne forpligtelser er 
gennemsigtige, forholdsmæssige og klart 
afgrænsede. Regler om fordelingspligt bør 
i denne forbindelse tilrettelægges på en 
måde, der giver tilstrækkelige incitamenter 
til effektive infrastrukturinvesteringer. 
Regler om fordelingspligt bør jævnligt 
tages op til nyvurdering med det formål at 
føre dem ajour med den teknologiske og 
markedsmæssige udvikling og sikre, at de 
fortsat står i et rimeligt forhold til de 
tilstræbte mål. De teknologiske og 
markedsmæssige forhold ændrer sig så 
hurtigt, at der bør gennemføres en sådan 
omfattende nyvurdering, som kræver 
offentlig høring af alle berørte parter, 
mindst hvert tredje år. En eller flere 
programkanaler kan suppleres med
tjenester, der gør dem lettere tilgængelige 
for handicappede brugere, f.eks. 
videotekst, tekstning for hørehæmmede, 

(24) Der bør gælde lovfæstet 
fordelingspligt for nærmere bestemte 
radiotjenester og audiovisuelle 
medietjenester samt tillægstjenester, der 
udbydes af en nærmere bestemt 
medietjenesteudbyder. Audiovisuelle 
medietjenester defineres i artikel 1, litra 
a), i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 89/552/EØF af 3. oktober 1989 
om samordning af visse love og 
administrative bestemmelser i 
medlemsstaterne vedrørende udøvelse af 
tv-spredningsvirksomhed (direktivet om 
audiovisuelle medietjenester). 
Medlemsstaterne bør give klare 
begrundelser for fordelingsforpligtelser, så 
det sikres, at sådanne forpligtelser er 
gennemsigtige, forholdsmæssige og klart 
afgrænsede. Regler om fordelingspligt bør 
i denne forbindelse tilrettelægges på en 
måde, der giver tilstrækkelige incitamenter 
til effektive infrastrukturinvesteringer. 
Regler om fordelingspligt bør jævnligt 
tages op til nyvurdering med det formål at 
føre dem ajour med den teknologiske og 
markedsmæssige udvikling og sikre, at de 
fortsat står i et rimeligt forhold til de 
tilstræbte mål. Tillægstjenester kan 
omfatte, men er ikke begrænset til
tjenester, der gør dem lettere tilgængelige 
for handicappede brugere, f.eks. 
videotekst, tekstning for hørehæmmede, 
synstolkning eller tegnsprogstolkning.
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synstolkning eller tegnsprogstolkning.

Or. en

Begrundelse

For at fremtidssikre artikel 31 af hensyn til de nye platforme og tjenester og for at give 
medlemsstaterne mulighed for at sikre seere og lyttere adgang til såvel lineære som ikke-
lineære tjenester, hvor det er hensigtsmæssigt, bør det mulige anvendelsesområde for denne 
bestemmelse udvides til audiovisuelle medietjenester på linje med det nye direktiv om 
audiovisuelle medietjenester. Dette må også fremgå af betragtning 24.

Ændringsforslag 13
Ruth Hieronymi og Marie-Hélène Descamps

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Fjernsynsudsendelse er en lineær 
audiovisuel medietjeneste, jf. definitionen 
i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
af […] 2007 om audiovisuelle 
medietjenester, som udbydes af en 
medietjenesteudbyder med henblik på 
samtidig modtagelse af programmer på 
basis af en programflade; en 
medietjenesteudbyder kan udbyde flere 
lyd- eller lyd- og billedprogramflader 
(kanaler). Der bør kun gælde lovfæstet 
fordelingspligt for nærmere bestemte 
programkanaler, der udbydes af en 
nærmere bestemt medietjenesteudbyder. 
Medlemsstaterne bør give klare 
begrundelser for fordelingsforpligtelser, 
der er fastlagt i den nationale lovgivning, 
så det sikres, at sådanne forpligtelser er 
gennemsigtige, forholdsmæssige og klart 
afgrænsede. Regler om fordelingspligt bør 
i denne forbindelse tilrettelægges på en 
måde, der giver tilstrækkelige incitamenter 
til effektive infrastrukturinvesteringer. 
Regler om fordelingspligt bør jævnligt 
tages op til nyvurdering med det formål at 
føre dem ajour med den teknologiske og 
markedsmæssige udvikling og sikre, at de 

(24) Der bør gælde lovfæstet 
fordelingspligt for nærmere bestemte 
radiotjenester og audiovisuelle 
medietjenester samt tillægstjenester, der 
udbydes af en nærmere bestemt 
medietjenesteudbyder. Audiovisuelle 
medietjenester defineres i artikel 1, litra 
a), i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 89/552/EØF af 3. oktober 1989 
om samordning af visse love og 
administrative bestemmelser i 
medlemsstaterne vedrørende udøvelse af 
tv-spredningsvirksomhed (direktiv om 
audiovisuelle medietjenester). 
Medlemsstaterne bør give klare 
begrundelser for fordelingsforpligtelser, så 
det sikres, at sådanne forpligtelser er 
gennemsigtige, forholdsmæssige og klart 
afgrænsede. Regler om fordelingspligt bør 
i denne forbindelse tilrettelægges på en 
måde, der giver tilstrækkelige incitamenter 
til effektive infrastrukturinvesteringer. 
Regler om fordelingspligt bør jævnligt 
tages op til nyvurdering med det formål at 
føre dem ajour med den teknologiske og 
markedsmæssige udvikling og sikre, at de 
fortsat står i et rimeligt forhold til de 
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fortsat står i et rimeligt forhold til de 
tilstræbte mål. De teknologiske og 
markedsmæssige forhold ændrer sig så 
hurtigt, at der bør gennemføres en sådan 
omfattende nyvurdering, som kræver 
offentlig høring af alle berørte parter, 
mindst hvert tredje år. En eller flere
programkanaler kan suppleres med 
tjenester, der gør dem lettere tilgængelige 
for handicappede brugere, f.eks. 
videotekst, tekstning for hørehæmmede, 
synstolkning eller tegnsprogstolkning.

tilstræbte mål. En eller flere audiovisuelle 
medietjenester kan suppleres med 
tjenester, der gør dem lettere tilgængelige 
for handicappede brugere, f.eks. 
videotekst, tekstning for hørehæmmede, 
synstolkning eller tegnsprogstolkning.

Or. en

Begrundelse

For at fremtidssikre artikel 31 af hensyn til de nye platforme og tjenester og for at give 
medlemsstaterne mulighed for at sikre seere og lyttere adgang til såvel lineære som ikke-
lineære tjenester, hvor det er hensigtsmæssigt, bør det mulige anvendelsesområde for denne 
bestemmelse udvides til audiovisuelle medietjenester på linje med det nye direktiv om 
audiovisuelle medietjenester. Dette må også fremgå af betragtning 24.

Ændringsforslag 14
Katerina Batzeli

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Fjernsynsudsendelse er en lineær 
audiovisuel medietjeneste, jf. definitionen 
i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
af […] 2007 om audiovisuelle 
medietjenester, som udbydes af en 
medietjenesteudbyder med henblik på 
samtidig modtagelse af programmer på 
basis af en programflade; en 
medietjenesteudbyder kan udbyde flere 
lyd- eller lyd- og billedprogramflader 
(kanaler). Der bør kun gælde lovfæstet 
fordelingspligt for nærmere bestemte 
programkanaler, der udbydes af en 
nærmere bestemt medietjenesteudbyder. 
Medlemsstaterne bør give klare 

(24) Der bør gælde lovfæstet 
fordelingspligt vedrørende tilgængelighed 
og andre tillægstjenester for nærmere 
bestemte radiotjenester og audiovisuelle 
medietjenester, der udbydes af en nærmere 
bestemt medietjenesteudbyder som 
defineret i artikel 1, litra d), i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
89/551/EØF af 3. oktober 1989 om 
samordning af visse love og 
administrative bestemmelser i 
medlemsstaterne vedrørende udøvelse af 
tv- radiospredningsvirksomhed (direktiv 
om audiovisuelle medietjenester). 
Medlemsstaterne bør give klare 
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begrundelser for fordelingsforpligtelser, 
der er fastlagt i den nationale lovgivning, 
så det sikres, at sådanne forpligtelser er 
gennemsigtige, forholdsmæssige og klart 
afgrænsede. Regler om fordelingspligt bør 
i denne forbindelse tilrettelægges på en 
måde, der giver tilstrækkelige incitamenter
til effektive infrastrukturinvesteringer. 
Regler om fordelingspligt bør jævnligt 
tages op til nyvurdering med det formål at 
føre dem ajour med den teknologiske og 
markedsmæssige udvikling og sikre, at de 
fortsat står i et rimeligt forhold til de 
tilstræbte mål. De teknologiske og 
markedsmæssige forhold ændrer sig så 
hurtigt, at der bør gennemføres en sådan 
omfattende nyvurdering, som kræver 
offentlig høring af alle berørte parter, 
mindst hvert tredje år. En eller flere 
programkanaler kan suppleres med
tjenester, der gør dem lettere tilgængelige 
for handicappede brugere, f.eks. 
videotekst, tekstning for hørehæmmede, 
synstolkning eller tegnsprogstolkning.

begrundelser for fordelingsforpligtelser, 
der er fastlagt i den nationale lovgivning, 
så det sikres, at sådanne forpligtelser er 
gennemsigtige, forholdsmæssige og klart 
afgrænsede. Regler om fordelingspligt bør 
i denne forbindelse tilrettelægges på en 
måde, der giver tilstrækkelige incitamenter 
til effektive infrastrukturinvesteringer. 
Regler om fordelingspligt bør jævnligt 
tages op til nyvurdering med det formål at 
føre dem ajour med den teknologiske og 
markedsmæssige udvikling og sikre, at de 
fortsat står i et rimeligt forhold til de 
tilstræbte mål. De teknologiske og 
markedsmæssige forhold ændrer sig så 
hurtigt, at der bør gennemføres en sådan 
omfattende nyvurdering, som kræver 
offentlig høring af alle berørte parter, 
mindst hvert tredje år. Tillægstjenester kan
være tjenester, der gør dem lettere 
tilgængelige for handicappede brugere, 
f.eks. videotekst, tekstning for 
hørehæmmede, synstolkning eller 
tegnsprogstolkning.

Or. en

Begrundelse

Det mulige anvendelsesområde for denne bestemmelse bør udvides på linje med 
bestemmelserne i det nye direktiv om audiovisuelle medietjenester. Anvendelsesområdet for 
forsyningspligtreglerne bør udvides til andre vigtige forpligtelser med undtagelse af dem, der 
vedrører tilgængelighed, f.eks. tillægstjenester rettet mod grupper inden for offentligheden 
eller offentligheden generelt.

Ændringsforslag 15
Claire Gibault og Jean-Marie Cavada

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Fjernsynsudsendelse er en lineær 
audiovisuel medietjeneste, jf. definitionen 
i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

(24) Der bør kun gælde lovfæstet 
fordelingspligt for nærmere bestemte 
radiotjenester og audiovisuelle 
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af […] 2007 om audiovisuelle 
medietjenester, som udbydes af en 
medietjenesteudbyder med henblik på 
samtidig modtagelse af programmer på 
basis af en programflade; en 
medietjenesteudbyder kan udbyde flere 
lyd- eller lyd- og billedprogramflader 
(kanaler). Der bør kun gælde lovfæstet 
fordelingspligt for nærmere bestemte 
programkanaler, der udbydes af en 
nærmere bestemt medietjenesteudbyder. 
Medlemsstaterne bør give klare 
begrundelser for fordelingsforpligtelser, 
der er fastlagt i den nationale lovgivning, 
så det sikres, at sådanne forpligtelser er 
gennemsigtige, forholdsmæssige og klart 
afgrænsede. Regler om fordelingspligt bør 
i denne forbindelse tilrettelægges på en 
måde, der giver tilstrækkelige incitamenter 
til effektive infrastrukturinvesteringer. 
Regler om fordelingspligt bør jævnligt 
tages op til nyvurdering med det formål at 
føre dem ajour med den teknologiske og 
markedsmæssige udvikling og sikre, at de 
fortsat står i et rimeligt forhold til de 
tilstræbte mål. De teknologiske og 
markedsmæssige forhold ændrer sig så 
hurtigt, at der bør gennemføres en sådan 
omfattende nyvurdering, som kræver 
offentlig høring af alle berørte parter,
mindst hvert tredje år. En eller flere 
programkanaler kan suppleres med
tjenester, der gør dem lettere tilgængelige 
for handicappede brugere, f.eks. 
videotekst, tekstning for hørehæmmede, 
synstolkning eller tegnsprogstolkning.

medietjenester samt tillægstjenester, der 
udbydes af en nærmere bestemt 
medietjenesteudbyder. Audiovisuelle 
medietjenester defineres i artikel 1, litra 
a), i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 89/552/EØF af 3. oktober 1989 
om samordning af visse love og 
administrative bestemmelser i 
medlemsstaterne vedrørende udøvelse af 
tv-spredningsvirksomhed (direktiv om 
audiovisuelle medietjenester).
Medlemsstaterne bør give klare 
begrundelser for fordelingsforpligtelser, så 
det sikres, at sådanne forpligtelser er 
gennemsigtige, forholdsmæssige og klart 
afgrænsede. Regler om fordelingspligt bør 
i denne forbindelse tilrettelægges på en 
måde, der giver tilstrækkelige incitamenter 
til effektive infrastrukturinvesteringer. 
Regler om fordelingspligt bør jævnligt 
tages op til nyvurdering med det formål at 
føre dem ajour med den teknologiske og 
markedsmæssige udvikling og sikre, at de 
fortsat står i et rimeligt forhold til de 
tilstræbte mål. Tillægstjenester kan være
tjenester, der gør dem lettere tilgængelige 
for handicappede brugere, f.eks. 
videotekst, tekstning for hørehæmmede, 
synstolkning eller tegnsprogstolkning.

Or. fr

Begrundelse

Medlemsstaterne skal have mulighed for at sikre seere og lyttere adgang til såvel lineære som 
ikke-lineære tjenester. Derfor bør det mulige anvendelsesområde udvides til audiovisuelle 
medietjenester på linje med det nye direktiv om audiovisuelle medietjenester. I stedet for 
"tilgængelighedstjenester" taler man om "tillægstjenester" for at dække enhver særlig tjeneste 
rettet mod andre specifikke samfundsgrupper (f.eks. tekstning for hørehæmmede, radiotekst 
eller tekst-tv).
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Ændringsforslag 16
Ruth Hieronymi og Marie-Hélène Descamps

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Betragtning 30 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30a) Når foranstaltningerne til 
transponering af direktiv 2002/58/EF 
gennemføres, skal myndighederne og 
domstolene i medlemsstaterne ikke blot 
fortolke deres nationale ret i 
overensstemmelse med dette direktiv, men 
også sikre, at de ikke går ud fra en 
fortolkning af dette direktiv, som kan 
krænke andre grundlæggende rettigheder 
eller generelle principper i 
fællesskabsretten, som f.eks. 
proportionalitetsprincippet.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag inddrager og gennemfører Domstolens dom af 29. januar 2008 i 
direktiv KOM(2007)0698 om ændring af direktivet om behandling af personoplysninger og 
beskyttelse af privatlivets fred, så direktivet beskytter personoplysninger og privatlivets fred 
uden derved at udelukke hensynet til grundlæggende rettigheder og de generelle principper i 
fællesskabsretten, herunder intellektuel ejendomsret (som er nævnt i artikel 17, stk. 2, i Den 
Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder).

Ændringsforslag 17
Ignasi Guardans Cambó

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 12
Direktiv 2002/22/EF
Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Denne artikel finder anvendelse 
medmindre andet er fastsat i 
fællesskabsreglerne om 
forbrugerbeskyttelse, navnlig direktiv 
93/13/EØF og 97/7/EF, samt nationale 

1. Denne artikel finder anvendelse 
medmindre andet er fastsat i
fællesskabsreglerne om 
forbrugerbeskyttelse og andre regler for 
gennemsigtighed i forbindelse med 
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regler, der er i overensstemmelse med 
fællesskabsretten.

ydelsen af medietjenester, navnlig direktiv 
93/13/EØF, 97/7/EF og 89/552/EØF, samt 
nationale regler, der er i overensstemmelse 
med fællesskabsretten.

Or. en

Ændringsforslag 18
Marie-Hélène Descamps, Ruth Hieronymi og Manolis Mavrommatis 

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 12
Direktiv 2002/22/EF
Artikel 20 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Medlemsstaterne skal sikre, at 
abonnenter underrettes tydeligt i tilfælde 
af gentagne brud på ophavsret og 
beslægtede rettigheder, så de kan stoppe 
deres ulovlige aktivitet.

Or. en

Begrundelse

Internettet bør befries fra ulovlig adfærd. Abonnenter og operatører bør derfor samarbejde 
om bekæmpelsen af hacking og ulovlig onlineaktivitetet. 

Ændringsforslag 19
Helga Trüpel

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 19
Direktiv 2002/22/EF
Artikel 31  – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne kan pålægge 
virksomheder i deres område, som udbyder 
elektroniske kommunikationsnet, der 
anvendes til fordeling af radio- og tv-
udsendelser til offentligheden, en rimelig 

1. Medlemsstaterne kan pålægge 
virksomheder i deres område, som udbyder 
elektroniske kommunikationsnet, der 
anvendes til fordeling af radiotjenester og
audiovisuelle medietjenester til 
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"must carry"-forpligtelse for så vidt angår 
bestemte radio- og tv-kanaler og 
tilgængelighedstjenester, hvis et betydeligt 
antal slutbrugere af sådanne net anvender 
dem som deres primære adgang til radio-
og tv-modtagelse. En sådan forpligtelse 
pålægges udelukkende, hvis det er 
nødvendigt for at opfylde almennyttige 
målsætninger, som hver medlemsstat klart 
og udtrykkeligt har fastlagt sin nationale 
lovgivning, og forpligtelsen skal stå i et 
rimeligt forhold til det tilsigtede mål og 
være transparent.

offentligheden, en rimelig "must carry"-
forpligtelse for så vidt angår bestemte 
radiotjenester, audiovisuelle 
medietjenester og tillægstjenester, hvis et 
betydeligt antal slutbrugere af sådanne net 
anvender dem som deres primære adgang 
til modtagelse af radiotjenester eller 
audiovisuelle medietjenester. En sådan 
forpligtelse pålægges udelukkende, hvis 
det er nødvendigt for at opfylde 
almennyttige målsætninger, som hver 
medlemsstat klart og udtrykkeligt har 
fastlagt, og forpligtelsen skal stå i et 
rimeligt forhold til det tilsigtede mål og 
være transparent.

Or. en

Begrundelse

For at fremtidssikre artikel 31 af hensyn til de nye platforme og tjenester og for at give 
medlemsstaterne mulighed for at sikre seere og lyttere adgang til såvel lineære som ikke-
lineære tjenester, hvor det er hensigtsmæssigt, bør det mulige anvendelsesområde for denne 
bestemmelse udvides til audiovisuelle medietjenester på linje med det nye direktiv om 
audiovisuelle medietjenester. Dette må også fremgå af betragtning 24.

Ændringsforslag 20
Ruth Hieronymi og Marie-Hélène Descamps

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 19
Direktiv 2002/22/EF
Artikel 31 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne kan pålægge 
virksomheder i deres område, som udbyder 
elektroniske kommunikationsnet, der 
anvendes til fordeling af radio- og tv-
udsendelser til offentligheden, en rimelig 
"must carry"-forpligtelse for så vidt angår 
bestemte radio- og tv-kanaler og 
tilgængelighedstjenester, hvis et betydeligt 
antal slutbrugere af sådanne net anvender 
dem som deres primære adgang til radio-
og tv-modtagelse. En sådan forpligtelse 

1. Medlemsstaterne kan pålægge
virksomheder i deres område, som udbyder 
elektroniske kommunikationsnet, der 
anvendes til fordeling af radiotjenester og
audiovisuelle medietjenester til 
offentligheden, en rimelig "must carry"-
forpligtelse for så vidt angår bestemte 
radiotjenester, audiovisuelle 
medietjenester og tillægstjenester, hvis et 
betydeligt antal slutbrugere af sådanne net 
anvender dem som deres primære adgang 
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pålægges udelukkende, hvis det er 
nødvendigt for at opfylde almennyttige 
målsætninger, som hver medlemsstat klart 
og udtrykkeligt har fastlagt sin nationale 
lovgivning, og forpligtelsen skal stå i et 
rimeligt forhold til det tilsigtede mål og 
være transparent.

til modtagelse af radiotjenester eller 
audiovisuelle medietjenester. En sådan 
forpligtelse pålægges udelukkende, hvis 
det er nødvendigt for at opfylde 
almennyttige målsætninger, som hver 
medlemsstat klart og udtrykkeligt har 
fastlagt, og forpligtelsen skal stå i et 
rimeligt forhold til det tilsigtede mål og 
være transparent.

Or. en

Begrundelse

For at fremtidssikre artikel 31 af hensyn til de nye platforme og tjenester og for at give 
medlemsstaterne mulighed for at sikre seere og lyttere adgang til såvel lineære som ikke-
lineære tjenester, hvor det er hensigtsmæssigt, bør det mulige anvendelsesområde for denne 
bestemmelse udvides til audiovisuelle medietjenester på linje med det nye direktiv om 
audiovisuelle medietjenester. Dette må også fremgå af betragtning 24.

Ændringsforslag 21
Claire Gibault og Jean-Marie Cavada

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 19
Direktiv 2002/22/EF
Artikel 31 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne kan pålægge 
virksomheder i deres område, som udbyder 
elektroniske kommunikationsnet, der 
anvendes til fordeling af radio- og tv-
udsendelser til offentligheden, en rimelig 
"must carry"-forpligtelse for så vidt angår 
bestemte radio- og tv-kanaler og 
tilgængelighedstjenester, hvis et betydeligt 
antal slutbrugere af sådanne net anvender 
dem som deres primære adgang til radio-
og tv-modtagelse. En sådan forpligtelse 
pålægges udelukkende, hvis det er 
nødvendigt for at opfylde almennyttige 
målsætninger, som hver medlemsstat klart 
og udtrykkeligt har fastlagt sin nationale 
lovgivning, og forpligtelsen skal stå i et 

1. Medlemsstaterne kan pålægge 
virksomheder i deres område, som udbyder 
elektroniske kommunikationsnet, der 
anvendes til fordeling af radiotjenester og 
audiovisuelle medietjenester til 
offentligheden, en rimelig "must carry"-
forpligtelse for så vidt angår bestemte 
radiotjenester, audiovisuelle 
medietjenester og supplerende tjenester, 
hvis et betydeligt antal slutbrugere af 
sådanne net anvender dem som deres 
primære adgang til modtagelse af 
radiotjenester og audiovisuelle 
medietjenester. En sådan forpligtelse 
pålægges udelukkende, hvis det er 
nødvendigt for at opfylde almennyttige 
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rimeligt forhold til det tilsigtede mål og 
være transparent.

målsætninger, som hver medlemsstat klart 
og udtrykkeligt har fastlagt, og 
forpligtelsen skal stå i et rimeligt forhold til 
det tilsigtede mål og være transparent.

Or. fr

Begrundelse

Medlemsstaterne skal have mulighed for at sikre seere og lyttere adgang til såvel lineære som 
ikke-lineære tjenester. Derfor bør det mulige anvendelsesområde udvides til audiovisuelle 
medietjenester på linje med det nye direktiv om audiovisuelle medietjenester. I stedet for 
"tilgængelighedstjenester" taler man om "tillægstjenester" for at dække enhver særlig tjeneste 
rettet mod andre specifikke samfundsgrupper (f.eks. tekstning for hørehæmmede, radiotekst 
eller tekst-tv).

Ændringsforslag 22
Helga Trüpel

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 19
Direktiv 2002/22/EF
Artikel 31 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne revurderer "must carry"-
forpligtelserne mindst hvert tredje år.

Medlemsstaterne revurderer herefter 
regelmæssigt "must carry"-
forpligtelserne. 

Or. en

Begrundelse

I lyset af de forskellige juridiske instrumenter i medlemsstaterne vil et strengt krav om, at 
"must carry"-forpligtelserne skal revurderes ”mindst hvert tredje år”, ikke være passende.

Ændringsforslag 23
Ruth Hieronymi og Marie-Hélène Descamps

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 19
Direktiv 2002/22/EF
Artikel 31 - stk. 1 - afsnit 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne revurderer "must carry"-
forpligtelserne mindst hvert tredje år.

Medlemsstaterne revurderer herefter 
regelmæssigt "must carry"-forpligtelserne. 

Or. en

Begrundelse

I lyset af de forskellige juridiske instrumenter i medlemsstaterne vil et strengt krav om, at 
"must carry"-forpligtelserne skal revurderes ”mindst hvert tredje år”, ikke være passende.

Ændringsforslag 24
Claire Gibault og Jean-Marie Cavada

Forslag til direktiv - ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 19
Direktiv 2002/22/EF
Artikel 31 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne revurderer "must carry"-
forpligtelserne mindst hvert tredje år.

Medlemsstaterne revurderer herefter 
regelmæssigt "must carry"-forpligtelserne.

Or. fr

Begrundelse

I lyset af de forskellige juridiske instrumenter i medlemsstaterne vil et strengt krav om, at 
"must carry"-forpligtelserne skal revurderes ”mindst hvert tredje år”, ikke være passende.
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