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Amendamentul 12
Helga Trüpel

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) O transmisie TV este un serviciu 
media audio-vizual liniar astfel cum este 
definit în Directiva Parlamentului 
European și a Consiliului din [….]  2007 
privind serviciile media audiovizuale, care 
este furnizată de un furnizor de servicii 
media pentru vizionarea simultană de 
programe pe baza unei grile de programe; 
un furnizor de servicii media poate 
furniza un număr de programe audio sau 
audio-vizuale (canale). Obligațiile juridice 
de difuzare „must-carry” pot fi aplicate, 
însă numai anumitor canale furnizate de 
un anumit furnizor de servicii media. 
Statele membre ar trebui să ofere o 
justificare clară pentru obligațiile „must-
carry” în legislația națională pentru a 
asigura că astfel de obligații sunt 
transparente, proporționale și clar definite. 
În acest scop, regulile „must-carry” ar 
trebui stabilite într-un mod care să 
stimuleze investițiile eficiente în 
infrastructură. Regulile „must-carry” ar 
trebui revizuite în mod periodic în vederea 
actualizării acestora în ceea ce privește 
progresele tehnologice și ale pieței pentru a 
se asigura că aceste reguli continuă să fie 
proporționale cu obiectivele urmărite. 
Având în vedere schimbările rapide ale 
condițiilor tehnologice și ale condițiilor 
pieței, o astfel de revizuire globală ar 
trebui efectuată cel puțin o dată la trei ani 
și ar presupune o consultare publică a 
tuturor părților interesate. Unul sau mai 
multe canale de difuzare pot fi completate 
de servicii în vederea îmbunătățirii 
accesibilității pentru utilizatorii cu 

(24) Obligațiile juridice de difuzare „must-
carry” pot fi aplicate anumitor servicii 
media radio și audiovizuale și anumitor 
servicii complementare furnizate de un 
anumit furnizor de servicii media. 
Serviciile media audiovizuale sunt definite 
la articolul 1 litera (a) din Directiva 
89/552/CEE din 3 octombrie 1989 a 
Parlamentului European și a Consiliului 
privind coordonarea anumitor dispoziții 
stabilite prin actele cu putere de lege și 
actele administrative din statele membre 
privind furnizarea de servicii media 
audiovizuale (Directiva Serviciilor media 
audiovizuale). Statele membre ar trebui să 
ofere o justificare clară pentru obligațiile 
„must-carry” pentru a asigura că astfel de 
obligații sunt transparente, proporționale și 
clar definite. În acest scop, regulile „must-
carry” ar trebui stabilite într-un mod care 
să stimuleze investițiile eficiente în 
infrastructură. Regulile „must-carry” ar 
trebui revizuite în mod periodic în vederea 
actualizării acestora în ceea ce privește 
progresele tehnologice și ale pieței pentru a 
se asigura că aceste reguli continuă să fie 
proporționale cu obiectivele urmărite. 
Serviciile complementare includ servicii 
în vederea îmbunătățirii accesibilității 
pentru utilizatorii cu deficiențe, precum 
serviciul video-text, serviciul de subtitrare, 
descrierea audio sau limbajul semnelor, 
dar nu se limitează la acestea.
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deficiențe, precum serviciul video-text, 
serviciul de subtitrare, descrierea audio sau
limbajul semnelor.

Or. en

Justificare

To make Article 31 future-proof, in view of new platforms and services, and to allow Member 
States to ensure access by viewers and listeners to linear and non-linear services alike where 
appropriate, the potential scope of this provision needs to be extended to audiovisual media 
services, in line with the new Audiovisual Media Services Directive. This must also be 
reflected in Considerentul 24.

Amendamentul 13
Ruth Hieronymi, Marie-Hélène Descamps

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) O transmisie TV este un serviciu 
media audio-vizual liniar astfel cum este 
definit în Directiva Parlamentului 
European și a Consiliului din [….]  2007 
privind serviciile media audiovizuale, care 
este furnizată de un furnizor de servicii 
media pentru vizionarea simultană de 
programe pe baza unei grile de programe; 
un furnizor de servicii media poate 
furniza un număr de programe audio sau 
audio-vizuale (canale). Obligațiile juridice 
de difuzare „must-carry” pot fi aplicate, 
însă numai anumitor canale furnizate de 
un anumit furnizor de servicii media. 
Statele membre ar trebui să ofere o 
justificare clară pentru obligațiile „must-
carry” în legislația națională pentru a 
asigura că astfel de obligații sunt 
transparente, proporționale și clar definite. 
În acest scop, regulile „must-carry” ar 
trebui stabilite într-un mod care să 
stimuleze investițiile eficiente în 
infrastructură. Regulile „must-carry” ar 
trebui revizuite în mod periodic în vederea 
actualizării acestora în ceea ce privește 

(24) Obligațiile juridice de difuzare „must-
carry” pot fi aplicate anumitor servicii 
media radio și audiovizuale și anumitor 
servicii complementare furnizate de un 
anumit furnizor de servicii media. 
Serviciile media audiovizuale sunt definite 
la articolul 1 litera (a) din Directiva 
89/552/CEE din 3 octombrie 1989 a 
Parlamentului European și a Consiliului 
privind coordonarea anumitor dispoziții 
stabilite prin actele cu putere de lege și 
actele administrative din statele membre 
privind furnizarea de servicii media 
audiovizuale (Directiva Serviciilor media 
audiovizuale). Statele membre ar trebui să 
ofere o justificare clară pentru obligațiile 
„must-carry” pentru a asigura că astfel de 
obligații sunt transparente, proporționale și 
clar definite. În acest scop, regulile „must-
carry” ar trebui stabilite într-un mod care 
să stimuleze investițiile eficiente în 
infrastructură. Regulile „must-carry” ar 
trebui revizuite în mod periodic în vederea 
actualizării acestora în ceea ce privește 
progresele tehnologice și ale pieței pentru a 
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progresele tehnologice și ale pieței pentru a 
se asigura că aceste reguli continuă să fie 
proporționale cu obiectivele urmărite. 
Având în vedere schimbările rapide ale 
condițiilor tehnologice și ale condițiilor 
pieței, o astfel de revizuire globală ar 
trebui efectuată cel puțin o dată la trei ani 
și ar presupune o consultare publică a 
tuturor părților interesate. Unul sau mai 
multe canale de difuzare pot fi completate 
de servicii în vederea îmbunătățirii 
accesibilității pentru utilizatorii cu 
deficiențe, precum serviciul video-text, 
serviciul de subtitrare, descrierea audio sau 
limbajul semnelor.

se asigura că aceste reguli continuă să fie 
proporționale cu obiectivele urmărite. Unul 
sau mai multe servicii media audiovizuale
pot fi completate de servicii în vederea 
îmbunătățirii accesibilității pentru 
utilizatorii cu deficiențe, precum serviciul 
video-text, serviciul de subtitrare, 
descrierea audio sau limbajul semnelor.

Or. en

Justificare

To make Article 31 future-proof, in view of new platforms and services, and to allow Member 
States to ensure access by viewers and listeners to linear and non-linear services alike where 
appropriate, the potential scope of this provision needs to be extended to audiovisual media 
services, in line with the new Audiovisual Media Services Directive. This must also be 
reflected in Considerentul 24.

Amendamentul 14
Katerina Batzeli

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) O transmisie TV este un serviciu 
media audio-vizual liniar astfel cum este 
definit în Directiva Parlamentului 
European și a Consiliului din [….]  2007 
privind serviciile media audiovizuale, care 
este furnizată de un furnizor de servicii 
media pentru vizionarea simultană de 
programe pe baza unei grile de programe; 
un furnizor de servicii media poate 
furniza un număr de programe audio sau 
audio-vizuale (canale). Obligațiile juridice 
de difuzare „must-carry” pot fi aplicate, 
însă numai anumitor canale furnizate de 

(24) Obligațiile juridice de difuzare „must-
carry” privind accesibilitatea și alte 
servicii complementare pot fi aplicate 
anumitor servicii media radio și 
audiovizuale furnizate de un anumit 
furnizor de servicii media, în conformitate 
cu articolul litera (d) din Directiva 
89/551/CEE a Parlamentului European și 
a Consiliului din 3 octombrie 1989 
privind coordonarea anumitor acte cu 
putere de lege și acte administrative ale 
statelor membre cu privire la furnizarea 
serviciilor media audiovizuale (Directiva 
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un anumit furnizor de servicii media. 
Statele membre ar trebui să ofere o 
justificare clară pentru obligațiile „must-
carry” în legislația națională pentru a 
asigura că astfel de obligații sunt 
transparente, proporționale și clar definite. 
În acest scop, regulile „must-carry” ar 
trebui stabilite într-un mod care să 
stimuleze investițiile eficiente în 
infrastructură. Regulile „must-carry” ar 
trebui revizuite în mod periodic în vederea 
actualizării acestora în ceea ce privește 
progresele tehnologice și ale pieței pentru a 
se asigura că aceste reguli continuă să fie 
proporționale cu obiectivele urmărite. 
Având în vedere schimbările rapide ale 
condițiilor tehnologice și ale condițiilor 
pieței, o astfel de revizuire globală ar trebui 
efectuată cel puțin o dată la trei ani și ar 
presupune o consultare publică a tuturor 
părților interesate. Unul sau mai multe 
canale de difuzare pot fi completate de 
servicii în vederea îmbunătățirii 
accesibilității pentru utilizatorii cu 
deficiențe, precum serviciul video-text, 
serviciul de subtitrare, descrierea audio sau 
limbajul semnelor.

Serviciilor media audiovizuale). Statele 
membre ar trebui să ofere o justificare clară 
pentru obligațiile „must-carry” în legislația 
națională pentru a asigura că astfel de 
obligații sunt transparente, proporționale și 
clar definite. În acest scop, regulile „must-
carry” ar trebui stabilite într-un mod care 
să stimuleze investițiile eficiente în 
infrastructură. Regulile „must-carry” ar 
trebui revizuite în mod periodic în vederea 
actualizării acestora în ceea ce privește 
progresele tehnologice și ale pieței pentru a 
se asigura că aceste reguli continuă să fie 
proporționale cu obiectivele urmărite. 
Având în vedere schimbările rapide ale 
condițiilor tehnologice și ale condițiilor 
pieței, o astfel de revizuire globală ar trebui 
efectuată cel puțin o dată la trei ani și ar 
presupune o consultare publică a tuturor 
părților interesate. Serviciile 
complementare includ, printre altele,
servicii în vederea îmbunătățirii 
accesibilității pentru utilizatorii cu 
deficiențe, precum serviciul video-text, 
serviciul de subtitrare, descrierea audio sau 
limbajul semnelor.

Or. en

Justificare

The potential scope of this provision needs to be extended in line with the proivisions of the 
new Audiovisual Media Services Directive. The scope of must carry rules should be extended 
to other important obligations apart form accessibility ones, eg complementary services which 
are aimed at groups of the public or at the public as a whole.

Amendamentul 15
Claire Gibault, Jean-Marie Cavada

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) O transmisie TV este un serviciu 
media audo-vizual liniar astfel cum este 

(24) Obligațiile juridice de difuzare „must-
carry” pot fi aplicate anumitor servicii 
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definit în Directiva Parlamentului 
European și a Consiliului din [….] 2007 
privind serviciile media audiovizuale, care 
este furnizată de un furnizor de servicii 
media pentru vizionarea simultană de 
programe pe baza unei grile de programe; 
un furnizor de servicii media poate 
furniza un număr de programe audio sau 
audio-vizuale (canale). Obligațiile juridice 
de difuzare „must-carry” pot fi aplicate, 
însă numai anumitor canale furnizate de 
un anumit furnizor de servicii media. 
Statele membre ar trebui să ofere o 
justificare clară pentru obligațiile „must-
carry” în legislația națională pentru a 
asigura că astfel de obligații sunt 
transparente, proporționale și clar definite. 
În acest scop, regulile „must-carry” ar 
trebui stabilite într-un mod care să 
stimuleze investițiile eficiente în 
infrastructură. Regulile „must-carry” ar 
trebui revizuite în mod periodic în vederea 
actualizării acestora în ceea ce privește 
progresele tehnologice și ale pieței pentru a 
se asigura că aceste reguli continuă să fie 
proporționale cu obiectivele urmărite. 
Având în vedere schimbările rapide ale 
condițiilor tehnologice și ale condițiilor 
pieței, o astfel de revizuire globală ar 
trebui efectuată cel puțin o dată la trei ani 
și ar presupune o consultare publică a 
tuturor părților interesate. Unul sau mai 
multe canale de difuzare pot fi completate 
de servicii în vederea îmbunătățirii 
accesibilității pentru utilizatorii cu 
deficiențe, precum serviciul video-text, 
serviciul de subtitrare, descrierea audio sau 
limbajul semnelor.

media radiofonice și audiovizuale și 
serviciilor complementare furnizate de un 
anumit furnizor de servicii media.
Serviciile media audiovizuale sunt definite 
la articolul 1 litera (a) din Directiva 
89/552/CEE a parlamentului European și 
a Consiliului din 3 octombrie 1989 
privind coordonarea anumitor dispoziții 
stabilite prin actele cu putere de lege și 
actele administrative din statele membre 
privind furnizarea de servicii media 
audiovizuale (Directiva Serviciilor media 
audiovizuale).  Statele membre ar trebui să 
ofere o justificare clară pentru obligațiile 
„must-carry” pentru a asigura că astfel de 
obligații sunt transparente, proporționale și 
clar definite. În acest scop, regulile „must-
carry” ar trebui stabilite într-un mod care 
să stimuleze investițiile eficiente în 
infrastructură. Regulile „must-carry” ar 
trebui revizuite în mod periodic în vederea 
actualizării acestora în ceea ce privește 
progresele tehnologice și ale pieței pentru a 
se asigura că aceste reguli continuă să fie 
proporționale cu obiectivele urmărite. 
Serviciile suplimentare includ, printre 
altele, servicii în vederea îmbunătățirii 
accesibilității pentru utilizatorii cu 
deficiențe, precum serviciul video-text, 
serviciul de subtitrare, descrierea audio sau 
limbajul semnelor.

Or. fr

Justificare

Il faut permettre aux Etats membres de veiller à ce que les téléspectateurs et les auditeurs 
aient accès à la fois à des services linéaires et non linéaires. Aussi, le champ d’application 
doit être étendu aux services de médias audiovisuels, conformément à la nouvelle directive 
sur les services de médias audiovisuels. Au lieu de services "d'accessibilité", on parle de 
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services "complémentaires" afin de couvrir tout service spécial destiné à d'autres groupes 
spécifiques de la société (sous-titrage, radiotexte, télétexte par exemple).

Amendamentul 16
Ruth Hieronymi, Marie-Hélène Descamps

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 30 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30a) atunci când aplică măsurile de 
transpunere a prezentei directive, 
autoritățile și instanțele judiciare din 
statele membre trebuie nu doar să 
interpreteze legislația națională într-o 
manieră coerentă cu prezenta directivă, 
dar și să se asigure că nu interpretează 
prezenta directivă într-un mod care ar 
putea intra în conflict cu drepturile 
fundamentale sau cu alte principii 
generale ale dreptului comunitar, cum ar 
fi cel al proporționalității.

Or. en

Justificare

This amendment incorporates and gives effect in Directive COM (2007) 698 final revising the 
Processing of Personal Data and Protection of Privacy Directive, to the Court of Justice 
Judgement of 29 January 2008 so that the Directive protects personal data and privacy 
without thereby excluding consideration for fundamental rights and the general principles of 
Community law, including intellectual property rights (which are mentioned in article 17.2 of 
the Charter of Fundamental Rights of the European Union).

Amendamentul 17
Ignasi Guardans Cambó

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 12
Directiva 2002/22/CE
Articolul 20 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Prezentul articol se aplică fără a aduce 
atingere normelor comunitare privind 
protecția consumatorilor, în special 

1. Prezentul articol se aplică fără a aduce 
atingere normelor comunitare privind 
protecția consumatorilor și a altor norme 
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Directivelor 93/13/CE și 97/7/CE, precum 
și normelor de drept intern în conformitate 
cu legislația comunitară.

privind transparența în furnizarea de 
servicii media, în special Directivelor 
93/13/CE,  97/7/CE și 89/552/CEE, 
precum și normelor de drept intern în 
conformitate cu legislația comunitară.

Or. en

Amendamentul 18
Marie-Hélène Descamps, Ruth Hieronymi, Manolis Mavrommatis

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 12
Directiva 2002/22/CE
Articolul 20 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Statele membre dispun ca abonații să 
primească notificări clare în cazul 
încălcărilor repetate ale dreptului de 
proprietate intelectuală și a drepturilor 
legate de acesta, pentru ca aceștia să-și 
înceteze activitatea ilicită.

Or. en

Justificare

The internet should be freed from unlawful behaviour. Thus, subscribers and operators should 
collaborate in the fight against piracy and unlawful online activity.

Amendamentul 19
Helga Trüpel

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 19
Directiva 2002/22/CE
Articolul 31 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre pot impune obligații 
rezonabile de difuzare („must carry”), 
pentru transmiterea unor anumite canale 
sau servicii de radio și televiziune, 

1. Statele membre pot impune obligații 
rezonabile de difuzare („must carry”), 
pentru transmiterea unor anumite servicii 
de radio și servicii media audiovizuale și 
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întreprinderilor aflate în jurisdicția lor care 
administrează rețele de comunicații 
electronice pentru difuzarea publică a 
emisiunilor de radio sau televiziune, în 
cazul în care un număr mare de utilizatori 
finali ai acestor rețele le folosesc ca 
mijloace principale de recepție a 
emisiunilor de radio sau televiziune. 
Obligațiile în cauză se impun numai în 
cazul în care acestea sunt necesare pentru 
îndeplinirea obiectivelor de interes general 
stabilite cât de clar și specific posibil de 
către toate statele membre în legislațiile 
naționale și sunt proporționate și 
transparente.

servicii complementare întreprinderilor 
aflate în jurisdicția lor care administrează 
rețele de comunicații electronice pentru 
difuzarea publică a serviciilor de radio sau 
a serviciilor media audiovizuale, în cazul 
în care un număr mare de utilizatori finali 
ai acestor rețele le folosesc ca mijloace 
principale de recepție a serviciilor de radio 
sau a serviciilor media audiovizuale. 
Obligațiile în cauză se impun numai în 
cazul în care acestea sunt necesare pentru 
îndeplinirea obiectivelor de interes general 
stabilite pe cât de clar și specific de către 
toate statele membre și sunt proporționate 
și transparente.

Or. en

Justificare

To make Article 31 future-proof, in view of new platforms and services, and to allow Member 
States to ensure access by viewers and listeners to linear and non-linear services alike where 
appropriate, the potential scope of this provision needs to be extended to audiovisual media 
services, in line with the new Audiovisual Media Services Directive. This must also be 
reflected in Considerentul 24.

Amendamentul 20
Ruth Hieronymi, Marie-Hélène Descamps

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 19
Directiva 2002/22/CE
Articolul 31 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre pot impune obligații 
rezonabile de difuzare („must carry”), 
pentru transmiterea unor anumite canale 
sau servicii de radio și televiziune, 
întreprinderilor aflate în jurisdicția lor care 
administrează rețele de comunicații 
electronice pentru difuzarea publică a 
emisiunilor de radio sau televiziune, în 
cazul în care un număr mare de utilizatori 
finali ai acestor rețele le folosesc ca 
mijloace principale de recepție a 

1. Statele membre pot impune obligații 
rezonabile de difuzare („must carry”), 
pentru transmiterea unor anumite servicii 
de radio și servicii media audiovizuale și 
servicii complementare întreprinderilor 
aflate în jurisdicția lor care administrează 
rețele de comunicații electronice pentru 
difuzarea publică a serviciilor de radio sau 
a serviciilor media audiovizuale, în cazul 
în care un număr mare de utilizatori finali 
ai acestor rețele le folosesc ca mijloace 
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emisiunilor de radio sau televiziune. 
Obligațiile în cauză se impun numai în 
cazul în care acestea sunt necesare pentru 
îndeplinirea obiectivelor de interes general 
stabilite cât de clar și specific posibil de 
către toate statele membre în legislațiile 
naționale și sunt proporționate și 
transparente.

principale de recepție a serviciilor de radio 
sau a serviciilor media audiovizuale. 
Obligațiile în cauză se impun numai în 
cazul în care acestea sunt necesare pentru 
îndeplinirea obiectivelor de interes general 
stabilite pe cât de clar și specific de către 
toate statele membre și sunt proporționate 
și transparente.

Or. en

Justificare

To make Article 31 future-proof, in view of new platforms and services, and to allow Member 
States to ensure access by viewers and listeners to linear and non-linear services alike where 
appropriate, the potential scope of this provision needs to be extended to audiovisual media 
services, in line with the new Audiovisual Media Services Directive. This must also be 
reflected in Considerentul 24.

Amendamentul 21
Claire Gibault, Jean-Marie Cavada

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 19
Directiva 2002/22/CE
Articolul 31 – alineatul 1 – primul paragraf

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre pot impune obligații 
rezonabile de difuzare („must carry”), 
pentru transmiterea unor anumite canale 
sau servicii de radio și televiziune, precum 
și pentru serviciile de accesibilitate,  
întreprinderilor aflate în jurisdicția lor care 
administrează rețele de comunicații 
electronice pentru difuzarea publică a 
emisiunilor de radio sau televiziune, în 
cazul în care un număr mare de utilizatori 
finali ai acestor rețele le folosesc ca 
mijloace principale de recepție a 
emisiunilor de radio sau televiziune. 
Obligațiile în cauză se impun numai în 
cazul în care acestea sunt necesare pentru 
îndeplinirea obiectivelor de interes general 
stabilite pe cât de clar și specific de către 
toate statele membre în legislațiile 

1. Statele membre pot impune obligații 
rezonabile de difuzare („must carry”), 
pentru transmiterea unor anumite servicii 
media radiofonice și audiovizuale, precum 
și a unor servicii complementare
întreprinderilor aflate în jurisdicția lor care 
administrează rețele de comunicații 
electronice pentru difuzarea publică a 
serviciilor media radiofonice și 
audiovizuale, în cazul în care un număr 
mare de utilizatori finali ai acestor rețele le 
folosesc ca mijloace principale de recepție 
a serviciilor media radiofonice sau 
audiovizuale. Obligațiile în cauză se impun 
numai în cazul în care acestea sunt 
necesare pentru îndeplinirea obiectivelor 
de interes general stabilite pe cât de clar și 
specific de către toate statele membre și 
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naționale și sunt proporționate și 
transparente.

sunt proporționate și transparente.

Or. fr

Justificare

Il faut permettre aux Etats membres de veiller à ce que les téléspectateurs et les auditeurs 
aient accès à la fois à des services linéaires et non linéaires. Aussi, le champ d’application 
doit être étendu aux services de médias audiovisuels, conformément à la nouvelle directive 
sur les services de médias audiovisuels. Au lieu de services "d'accessibilité", on parle de 
services "complémentaires" afin de couvrir tout service spécial destiné à d'autres groupes 
spécifiques de la société (sous-titrage, radiotexte, télétexte par exemple).

Amendamentul 22
Helga Trüpel

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 19
Directiva 2002/22/CE
Articolul 31 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre vor revizui obligațiile de 
difuzare „must carry” cel puțin o dată la
trei ani.

Statele membre revizuiesc periodic 
obligațiile de difuzare „must carry”.

Or. en

Justificare

In view of the different legal instruments chosen by Member States, a rigid requirement that 
"must carry" rules must be reviewed "at least every three years" would not be appropriate.

Amendamentul 23
Ruth Hieronymi, Marie-Hélène Descamps

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 19
Directiva 2002/22/CE
Articolul 31 – alineatul 1 – paragraful 3



AM\722480RO.doc 13/13 PE405.981v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre vor revizui obligațiile de 
difuzare „must carry” cel puțin o dată la
trei ani.

Statele membre revizuiesc periodic 
obligațiile de difuzare „must carry”.

Or. en

Justificare

In view of the different legal instruments chosen by Member States, a rigid requirement that 
"must carry" rules must be reviewed "at least every three years" would not be appropriate.

Amendamentul 24
Claire Gibault, Jean-Marie Cavada

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 19
Directiva 2002/22/CE
Articolul 31 – alineatul 1 – al treilea paragraf

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre vor revizui obligațiile de 
difuzare „must carry” cel puțin o dată la 
trei ani.

Ulterior, statele membre revizuiesc la 
intervale regulate obligațiile de difuzare 
„must carry”.

Or. fr

Justificare

Compte tenu des différents instruments juridiques choisis par les Etats membres, requérir de 
façon rigide que les règles de "must carry" soient réexaminées "au moins tous les trois ans" ne 
serait pas approprié.
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