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Ändringsförslag 12
Helga Trüpel

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) En televisionssändning är en linjär 
audiovisuell medietjänst, enligt 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
om audiovisuella medietjänster av 
den [….] 2007, som tillhandahålls av en 
leverantör av medietjänster för att 
samtidigt kunna se program från en 
programtablå, en leverantör av 
medietjänster kan tillhandahålla flera 
audio eller audiovisuella programkanaler.
En skälig sändningsplikt kan tillämpas men 
endast för specifika sändningskanaler
som tillhandahålls av en bestämd 
leverantör av medietjänster. 
Medlemsstaterna bör tillhandahålla en 
tydlig motivering för sändningsplikten i 
sina nationella lagar och förordningar för 
att säkerställa att denna plikt är 
proportionell, tydligt definierad och har 
god insyn. I det avseendet ska regler för 
sändningsplikt utformas på ett sådant sätt 
att det ger tillräckliga motiv för effektiva 
investeringar i infrastruktur. Regler om
sändningsplikt kan periodvis granskas för 
att hålla dem aktuella i förhållande till den 
tekniska och marknadsutvecklingen för att 
säkerställa att de fortsätter vara 
proportionella i förhållande till de mål som 
ska nås. Med tanke på den snabba 
utvecklingen inom teknik och 
marknadsvillkor bör en sådan fullständig 
granskning utföras minst vart tredje år 
och kräva ett offentligt samråd för 
samtliga berörda parter. En eller flera
sändningskanaler kan kompletteras med 
tjänster för att förbättra tillgängligheten för 
användare med funktionshinder, som t.ex. 
en videotexttjänst, textningstjänst, en 
taltjänst eller teckenspråk.

(24) En skälig sändningsplikt kan tillämpas 
för specifika radiotjänster och 
audiovisuella medietjänster och 
kompletterande tjänster som tillhandahålls 
av en bestämd leverantör av medietjänster.  
Audiovisuella medietjänster finns 
definierade i artikel 1 a i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
89/552/EEG av den 3 oktober 1989 om 
samordning av vissa bestämmelser som 
fastställts i medlemsstaternas lagar och 
andra författningar om utförandet av 
sändningsverksamhet för television 
(direktivet om audiovisuella medier).
Medlemsstaterna bör tillhandahålla en 
tydlig motivering för sändningsplikten för 
att säkerställa att denna plikt är 
proportionell, tydligt definierad och har 
god insyn. I det avseendet bör regler för 
sändningsplikt utformas på ett sådant sätt 
att det ger tillräckliga motiv för effektiva 
investeringar i infrastruktur. Regler om 
sändningsplikt kan periodvis granskas för 
att hålla dem aktuella i förhållande till den 
tekniska utvecklingen och 
marknadsutvecklingen för att säkerställa att 
de fortsätter vara proportionella i 
förhållande till de mål som ska nås. 
Kompletterande tjänster omfattar, men är 
inte begränsade till tjänster för att förbättra 
tillgängligheten för användare med 
funktionshinder, som t.ex. en 
videotexttjänst, textningstjänst, en taltjänst 
eller teckenspråk.
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Or. en

Motivering

För att framtidssäkra artikel 31, med tanke på nya plattformar och tjänster, och för att 
medlemsstaterna ska kunna se till att tittare och lyssnare i förekommande fall får tillgång till 
linjära och icke-linjära tjänster, måste den potentiella räckvidden i denna bestämmelse 
utvidgas till att omfatta audiovisuella medietjänster, i enlighet med det nya direktivet om 
audiovisuella medietjänster. Detta måste också komma till synes i skäl 24.

Ändringsförslag 13
Ruth Hieronymi, Marie-Hélène Descamps

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) En televisionssändning är en linjär 
audiovisuell medietjänst, enligt 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
om audiovisuella medietjänster av 
den [….] 2007, som tillhandahålls av en 
leverantör av medietjänster för att 
samtidigt kunna se program från en 
programtablå, en leverantör av 
medietjänster kan tillhandahålla flera 
audio eller audiovisuella programkanaler.
En skälig sändningsplikt kan tillämpas men 
endast för specifika sändningskanaler
som tillhandahålls av en bestämd 
leverantör av medietjänster. 
Medlemsstaterna bör tillhandahålla en 
tydlig motivering för sändningsplikten i 
sina nationella lagar och förordningar för 
att säkerställa att denna plikt är 
proportionell, tydligt definierad och har 
god insyn. I det avseendet ska regler för 
sändningsplikt utformas på ett sådant sätt 
att det ger tillräckliga motiv för effektiva 
investeringar i infrastruktur. Regler om 
sändningsplikt kan periodvis granskas för 
att hålla dem aktuella i förhållande till den 
tekniska och marknadsutvecklingen för att 
säkerställa att de fortsätter vara 
proportionella i förhållande till de mål som 
ska nås. Med tanke på den snabba 
utvecklingen inom teknik och 

(24) En skälig sändningsplikt kan tillämpas 
för specifika radiotjänster och 
audiovisuella medietjänster och 
kompletterande tjänster som tillhandahålls 
av en bestämd leverantör av medietjänster. 
Audiovisuella medietjänster finns 
definierade i artikel 1 a i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
89/552/EEG av den 3 oktober 1989 om 
samordning av vissa bestämmelser som 
fastställts i medlemsstaternas lagar och 
andra författningar om utförandet av 
sändningsverksamhet för television 
(direktivet om audiovisuella medier).
Medlemsstaterna bör tillhandahålla en 
tydlig motivering för sändningsplikten för 
att säkerställa att denna plikt är 
proportionell, tydligt definierad och har 
god insyn. I det avseendet bör regler för 
sändningsplikt utformas på ett sådant sätt 
att det ger tillräckliga motiv för effektiva 
investeringar i infrastruktur. Regler om 
sändningsplikt kan periodvis granskas för 
att hålla dem aktuella i förhållande till den 
tekniska utvecklingen och 
marknadsutvecklingen för att säkerställa att 
de fortsätter vara proportionella i 
förhållande till de mål som ska nås. 
Kompletterande tjänster omfattar, men är 
inte begränsade till tjänster för att förbättra 
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marknadsvillkor bör en sådan fullständig 
granskning utföras minst vart tredje år 
och kräva ett offentligt samråd för 
samtliga berörda parter. En eller flera 
sändningskanaler kan kompletteras med
tjänster för att förbättra tillgängligheten för 
användare med funktionshinder, som t.ex. 
en videotexttjänst, textningstjänst, en 
taltjänst eller teckenspråk.

tillgängligheten för användare med 
funktionshinder, som t.ex. en 
videotexttjänst, textningstjänst, en taltjänst 
eller teckenspråk.

Or. en

Motivering

För att framtidssäkra artikel 31, med tanke på nya plattformar och tjänster, och för att 
medlemsstaterna ska kunna se till att tittare och lyssnare i förekommande fall får tillgång till 
linjära och icke-linjära tjänster, måste den potentiella räckvidden i denna bestämmelse 
utvidgas till att omfatta audiovisuella medietjänster, i enlighet med det nya direktivet om 
audiovisuella medietjänster. Detta måste också komma till synes i skäl 24.

Ändringsförslag 14
Katerina Batzeli

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) En televisionssändning är en linjär 
audiovisuell medietjänst, enligt 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
om audiovisuella medietjänster av 
den [….] 2007, som tillhandahålls av en 
leverantör av medietjänster för att 
samtidigt kunna se program från en 
programtablå, en leverantör av 
medietjänster kan tillhandahålla flera 
audio eller audiovisuella programkanaler.
En skälig sändningsplikt kan tillämpas men 
endast för specifika sändningskanaler
som tillhandahålls av en bestämd 
leverantör av medietjänster. 
Medlemsstaterna bör tillhandahålla en 
tydlig motivering för sändningsplikten i 
sina nationella lagar och förordningar för 
att säkerställa att denna plikt är 

(24) En skälig sändningsplikt kan 
tillämpas, i fråga om tillgång och andra 
kompletterande tjänster, för specifika 
radiotjänster och audiovisuella 
medietjänster som tillhandahålls av en 
bestämd leverantör av medietjänster, enligt 
definitionen i artikel 1 d i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
89/552/EEG av den 3 oktober 1989 om 
samordning av vissa bestämmelser som 
fastställts i medlemsstaternas lagar och 
andra författningar om utförandet av 
sändningsverksamhet för television 
(direktivet om audiovisuella medier).
Medlemsstaterna bör tillhandahålla en 
tydlig motivering för sändningsplikten i 
sina nationella lagar och förordningar för 
att säkerställa att denna plikt är 
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proportionell, tydligt definierad och har 
god insyn. I det avseendet ska regler för 
sändningsplikt utformas på ett sådant sätt 
att det ger tillräckliga motiv för effektiva 
investeringar i infrastruktur. Regler om 
sändningsplikt kan periodvis granskas för 
att hålla dem aktuella i förhållande till den 
tekniska och marknadsutvecklingen för att 
säkerställa att de fortsätter vara 
proportionella i förhållande till de mål som 
ska nås. Med tanke på den snabba 
utvecklingen inom teknik och 
marknadsvillkor bör en sådan fullständig 
granskning utföras minst vart tredje år och 
kräva ett offentligt samråd för samtliga 
berörda parter. En eller flera 
sändningskanaler kan kompletteras med
tjänster för att förbättra tillgängligheten för 
användare med funktionshinder, som t.ex. 
en videotexttjänst, textningstjänst, en 
taltjänst eller teckenspråk.

proportionell, tydligt definierad och har 
god insyn. I det avseendet bör regler för 
sändningsplikt utformas på ett sådant sätt 
att det ger tillräckliga motiv för effektiva 
investeringar i infrastruktur. Regler om 
sändningsplikt kan periodvis granskas för 
att hålla dem aktuella i förhållande till den 
tekniska utvecklingen och 
marknadsutvecklingen för att säkerställa att 
de fortsätter vara proportionella i 
förhållande till de mål som ska nås. Med 
tanke på den snabba utvecklingen inom 
teknik och marknadsvillkor bör en sådan 
fullständig granskning utföras minst vart 
tredje år och kräva ett offentligt samråd för 
samtliga berörda parter. I de 
kompletterande tjänsterna ingår bland 
annat tjänster för att förbättra 
tillgängligheten för användare med 
funktionshinder, som t.ex. en 
videotexttjänst, textningstjänst, en taltjänst 
eller teckenspråk.

Or. en

Motivering

Den potentiella räckvidden i denna bestämmelse måste utvidgas , i enlighet med det nya 
direktivet om audiovisuella medietjänster. Sändningsplikten måste utvidgas till att omfatta 
andra viktiga skyldigheter, förutom tillgängligheten, till exempel kompletterande tjänster som 
inriktar sig på grupper inom allmänheten eller hela allmänheten.

Ändringsförslag 15
Claire Gibault, Jean-Marie Cavada

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) En televisionssändning är en linjär 
audiovisuell medietjänst, enligt 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
om audiovisuella medietjänster av 
den [….] 2007, som tillhandahålls av en 
leverantör av medietjänster för att 

(24) En skälig sändningsplikt kan tillämpas 
för specifika radiotjänster och 
audiovisuella medietjänster och 
kompletterande tjänster som tillhandahålls 
av en bestämd leverantör av medietjänster.  
Audiovisuella medietjänster finns 
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samtidigt kunna se program från en 
programtablå, en leverantör av 
medietjänster kan tillhandahålla flera 
audio eller audiovisuella programkanaler.
En skälig sändningsplikt kan tillämpas men 
endast för specifika sändningskanaler
som tillhandahålls av en bestämd 
leverantör av medietjänster. 
Medlemsstaterna bör tillhandahålla en 
tydlig motivering för sändningsplikten i 
sina nationella lagar och förordningar för 
att säkerställa att denna plikt är 
proportionell, tydligt definierad och har 
god insyn. I det avseendet ska regler för 
sändningsplikt utformas på ett sådant sätt 
att det ger tillräckliga motiv för effektiva 
investeringar i infrastruktur. Regler om 
sändningsplikt kan periodvis granskas för 
att hålla dem aktuella i förhållande till den 
tekniska och marknadsutvecklingen för att 
säkerställa att de fortsätter vara 
proportionella i förhållande till de mål som 
ska nås. Med tanke på den snabba 
utvecklingen inom teknik och 
marknadsvillkor bör en sådan fullständig 
granskning utföras minst vart tredje år 
och kräva ett offentligt samråd för 
samtliga berörda parter. En eller flera
sändningskanaler kan kompletteras med
tjänster för att förbättra tillgängligheten för 
användare med funktionshinder, som t.ex. 
en videotexttjänst, textningstjänst, en 
taltjänst eller teckenspråk.

definierade i artikel 1 a i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
89/552/EEG av den 3 oktober 1989 om 
samordning av vissa bestämmelser som 
fastställts i medlemsstaternas lagar och 
andra författningar om utförandet av 
sändningsverksamhet för television 
(direktivet om audiovisuella medier).
Medlemsstaterna bör tillhandahålla en 
tydlig motivering för sändningsplikten för 
att säkerställa att denna plikt är 
proportionell, tydligt definierad och har 
god insyn. I det avseendet bör regler för 
sändningsplikt utformas på ett sådant sätt 
att det ger tillräckliga motiv för effektiva 
investeringar i infrastruktur. Regler om 
sändningsplikt kan periodvis granskas för 
att hålla dem aktuella i förhållande till den 
tekniska utvecklingen och 
marknadsutvecklingen för att säkerställa att 
de fortsätter vara proportionella i 
förhållande till de mål som ska nås. I de 
kompletterande tjänsterna ingår bland 
annat tjänster för att förbättra 
tillgängligheten för användare med 
funktionshinder, som t.ex. en 
videotexttjänst, textningstjänst, en taltjänst 
eller teckenspråk.

Or. fr

Motivering

Medlemsstaterna måste få se till att TV-tittarna och lyssnarna samtidigt får tillgång till 
linjära och icke-linjära tjänster. Dessutom måste räckvidden utvidgas till att också omfatta 
audiovisuella medietjänster, i enlighet med det nya direktivet om audiovisuella medietjänster. 
I stället för tjänster i fråga om ”tillgänglighet” talar man om ”kompletterande” tjänster för 
att alla särskilda tjänster som inriktar sig på särskilda grupper i samhället (exempelvis 
textning, radiotext, teletext) ska kunna omfattas.
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Ändringsförslag 16
Ruth Hieronymi, Marie-Hélène Descamps

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 30 a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30a) Vid genomförandet av de 
bestämmelser som införlivar direktiv
2002/58/EG bör myndigheterna och 
domstolarna i medlemsstaterna inte bara 
tolka sin nationella lagstiftning på ett sätt 
som står i överensstämmelse med detta 
direktiv, utan även se till att de inte tolkar 
detta direktiv på ett sätt som strider mot 
andra grundläggande rättigheter eller 
allmänna gemenskapsrättsliga principer, 
såsom proportionalitetsprincipen. 

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag omfattar ordalydelsen i och förverkligar direktiv KOM(2007)0698 om 
ändring av direktivet om behandling av personuppgifter och integritetsskydd, tillsammans 
med EG-domstolens dom av den 29 januari 2008, så att direktivet erbjuder skydd för 
personuppgifter och integritetsskydd, utan att då utesluta överväganden om grundläggande 
rättigheter och gemenskapslagstiftningens allmänna principer, bland dem också immateriella
rättigheter (som finns omnämnd i artikel 17.2 i Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna).

Ändringsförslag 17
Ignasi Guardans Cambó

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2002/22/EG
Artikel 20 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Denna artikel ska gälla utan att det 
påverkar andra gemenskapsregler om 
konsumentskydd, särskilt 
direktiv 93/13/EG och direktiv 97/7/EG, 
och nationella regler i enlighet med 

1. Denna artikel ska gälla utan att det 
påverkar andra gemenskapsregler om 
konsumentskydd och andra regler om 
insyn i tillhandahållandet av 
mediatjänster, särskilt direktiv 93/13/EG,
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gemenskapslagstiftningen. direktiv 97/7/EG och direktiv 89/552/EEG, 
och nationella regler i enlighet med 
gemenskapslagstiftningen.

Or. en

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

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 12
Direktiv 2002/22/EG
Artikel 20 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Medlemsstaterna ska se till att 
abonnenter klart underrättas i händelse 
av upprepade brott mot upphovsrätten 
eller närstående rättigheter, så att de kan 
upphöra med sin olagliga verksamhet.

Or. en

Motivering

Internet bör vara fritt från olagligheter. Alltså bör abonnenter och operatörer samarbeta i 
kampen mot piratverksamhet och olagliga förehavanden på nätet.

Ändringsförslag 19
Helga Trüpel

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 19
Direktiv 2002/22/EG
Artikel 31 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Företag som omfattas av 
medlemsstaternas jurisdiktion och som 
tillhandahåller elektroniska 
kommunikationsnät som används för 
distribution av radio- och tv-sändningar
till allmänheten, där ett betydande antal 

1. Företag som omfattas av 
medlemsstaternas jurisdiktion och som 
tillhandahåller elektroniska 
kommunikationsnät som används för 
distribution av radiotjänster och
audiovisuella medietjänster till 
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slutanvändare av sådana nät använder dem 
som sitt huvudsakliga medel för att ta emot 
radio- och tv-sändningar, får av 
medlemsstaterna åläggas skälig 
sändningsplikt (”must carry”) för 
överföring av vissa angivna kanaler och
tjänster för radio- och 
televisionssändningar samt 
tillträdestjänster. Sådana skyldigheter ska 
endast införas när det är nödvändigt för att 
uppfylla mål av allmänt intresse som är 
klart och särskilt fastställda av varje 
medlemsstat i respektive nationell 
lagstiftning och de ska vara 
proportionerliga och öppna för insyn.

allmänheten, där ett betydande antal 
slutanvändare av sådana nät använder dem 
som sitt huvudsakliga medel för att ta emot 
radiotjänster och audiovisuella 
medietjänster, får av medlemsstaterna 
åläggas skälig sändningsplikt (”must 
carry”) för överföring av vissa angivna 
radiotjänster och audiovisuella 
medietjänster  samt kompletterande 
tjänster. Sådana skyldigheter ska endast 
införas när det är nödvändigt för att 
uppfylla mål av allmänt intresse som är 
klart och särskilt fastställda av varje 
medlemsstat och de ska vara 
proportionerliga och öppna för insyn.

Or. en

Motivering

För att framtidssäkra artikel 31, med tanke på nya plattformar och tjänster, och för att 
medlemsstaterna ska kunna se till att tittare och lyssnare i förekommande fall får tillgång till 
linjära och icke-linjära tjänster, måste den potentiella räckvidden i denna bestämmelse 
utvidgas till att omfatta audiovisuella medietjänster, i enlighet med det nya direktivet om 
audiovisuella medietjänster. Detta måste också komma till synes i skäl 24.

Ändringsförslag 20
Ruth Hieronymi, Marie-Hélène Descamps

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 - led 19
Direktiv 2002/22/EG
Artikel 31 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Företag som omfattas av 
medlemsstaternas jurisdiktion och som 
tillhandahåller elektroniska 
kommunikationsnät som används för 
distribution av radio- och tv-sändningar
till allmänheten, där ett betydande antal 
slutanvändare av sådana nät använder dem 
som sitt huvudsakliga medel för att ta emot 
radio- och tv-sändningar, får av 
medlemsstaterna åläggas skälig 
sändningsplikt (”must carry”) för 

1. Företag som omfattas av 
medlemsstaternas jurisdiktion och som 
tillhandahåller elektroniska 
kommunikationsnät som används för 
distribution av radiotjänster och
audiovisuella medietjänster till 
allmänheten, där ett betydande antal 
slutanvändare av sådana nät använder dem 
som sitt huvudsakliga medel för att ta emot 
radiotjänster och audiovisuella 
medietjänster, får av medlemsstaterna 
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överföring av vissa angivna kanaler och
tjänster för radio- och 
televisionssändningar samt 
tillträdestjänster. Sådana skyldigheter ska 
endast införas när det är nödvändigt för att 
uppfylla mål av allmänt intresse som är 
klart och särskilt fastställda av varje 
medlemsstat i respektive nationell 
lagstiftning och de ska vara 
proportionerliga och öppna för insyn.

åläggas skälig sändningsplikt (”must 
carry”) för överföring av vissa angivna 
radiotjänster och audiovisuella 
medietjänster  samt kompletterande 
tjänster. Sådana skyldigheter ska endast 
införas när det är nödvändigt för att 
uppfylla mål av allmänt intresse som är 
klart och särskilt fastställda av varje 
medlemsstat och de ska vara 
proportionerliga och öppna för insyn.

Or. en

Motivering

För att framtidssäkra artikel 31, med tanke på nya plattformar och tjänster, och för att 
medlemsstaterna ska kunna se till att tittare och lyssnare i förekommande fall får tillgång till 
linjära och icke-linjära tjänster, måste den potentiella räckvidden i denna bestämmelse 
utvidgas till att omfatta audiovisuella medietjänster, i enlighet med det nya direktivet om 
audiovisuella medietjänster. Detta måste också komma till synes i skäl 24.

Ändringsförslag 21
Claire Gibault, Jean-Marie Cavada

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 19
Direktiv 2002/22/EG
Artikel 31 – punkt 1 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Företag som omfattas av 
medlemsstaternas jurisdiktion och som 
tillhandahåller elektroniska 
kommunikationsnät som används för 
distribution av radio- och tv-sändningar
till allmänheten, där ett betydande antal 
slutanvändare av sådana nät använder dem 
som sitt huvudsakliga medel för att ta emot 
radio- och tv-sändningar, får av 
medlemsstaterna åläggas skälig 
sändningsplikt (”must carry”) för 
överföring av vissa angivna kanaler och
tjänster för radio- och 
televisionssändningar samt 
tillträdestjänster. Sådana skyldigheter ska 

1. Företag som omfattas av 
medlemsstaternas jurisdiktion och som 
tillhandahåller elektroniska 
kommunikationsnät som används för 
distribution av radiotjänster och
audiovisuella medietjänster till 
allmänheten, där ett betydande antal 
slutanvändare av sådana nät använder dem 
som sitt huvudsakliga medel för att ta emot 
radiotjänster och audiovisuella 
medietjänster, får av medlemsstaterna 
åläggas skälig sändningsplikt (”must 
carry”) för överföring av vissa angivna 
radiotjänster och audiovisuella 
medietjänster  samt kompletterande 
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endast införas när det är nödvändigt för att 
uppfylla mål av allmänt intresse som är 
klart och särskilt fastställda av varje 
medlemsstat i respektive nationell 
lagstiftning och de ska vara 
proportionerliga och öppna för insyn.

tjänster. Sådana skyldigheter ska endast 
införas när det är nödvändigt för att 
uppfylla mål av allmänt intresse som är 
klart och särskilt fastställda av varje 
medlemsstat och de ska vara 
proportionerliga och öppna för insyn.

Or. fr

Motivering

Medlemsstaterna måste få se till att TV-tittarna och lyssnarna samtidigt får tillgång till 
linjära och icke-linjära tjänster. Dessutom måste räckvidden utvidgas till att också omfatta 
audiovisuella medietjänster, i enlighet med det nya direktivet om audiovisuella medietjänster. 
I stället för tjänster i fråga om ”tillgänglighet” talar man om ”kompletterande” tjänster för 
att alla särskilda tjänster som inriktar sig på särskilda grupper i samhället (exempelvis 
textning, radiotext, teletext) ska kunna omfattas.

Ändringsförslag 22
Helga Trüpel

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 19
Direktiv 2002/22/EG
Artikel 31 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se över 
sändningsplikten (”must carry”) 
åtminstone vart tredje år.

Medlemsstaterna ska hädanefter 
regelbundet se över sändningsplikten 
(”must carry”).

Or. en

Motivering

Eftersom olika medlemsstater valt olika rättsakter vore det inte på plats med ett stelbent krav 
på att sändningsplikten ska ses över ”åtminstone vart tredje år”.
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Ändringsförslag 23
Ruth Hieronymi, Marie-Hélène Descamps

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 19
Direktiv 2002/22/EG
Artikel 31 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se över 
sändningsplikten (”must carry”) 
åtminstone vart tredje år.

Medlemsstaterna ska hädanefter 
regelbundet se över sändningsplikten 
(”must carry”).

Or. en

Motivering

Eftersom olika medlemsstater valt olika rättsakter vore det inte på plats med ett stelbent krav 
på att sändningsplikten ska ses över ”åtminstone vart tredje år”.

Ändringsförslag 24
Claire Gibault, Jean-Marie Cavada

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 19
Direktiv 2002/22/EG
Artikel 31 – punkt 1 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se över 
sändningsplikten (”must carry”) 
åtminstone vart tredje år.

Medlemsstaterna ska hädanefter 
regelbundet se över sändningsplikten 
(”must carry”).

Or. fr

Motivering

Eftersom olika medlemsstater valt olika rättsakter vore det inte på plats med ett stelbent krav 
på att sändningsplikten ska ses över ”åtminstone vart tredje år”.
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