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 ***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling) 

 ***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling) 

 ***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling) 

 

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 

retsakt) 

 

 

 

 

 

Ændringsforslag til et udkast til retsakt 

Ændringsforslag fra Parlamentet opstillet i to kolonner 

 

Tekst, der udgår, er markeret med fede typer og kursiv i venstre kolonne. 

Tekst, der udskiftes, er markeret med fede typer og kursiv i begge kolonner. 

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv i højre kolonne. 

 

Den første og den anden linje i informationsblokken til hvert ændringsforslag 

angiver den relevante passage i det pågældende udkast til retsakt. Hvis et 

ændringsforslag angår en eksisterende retsakt, som udkastet til retsakt har til 

formål at ændre, indeholder informationsblokken tillige en tredje og en fjerde 

linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken bestemmelse 

heri der er berørt. 

 

Ændringsforslag fra Parlamentet i form af en konsolideret tekst 

 

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv. Tekst, som er bortfaldet, 

markeres med symbolet ▌eller med overstregning. Ved udskiftninger 

markeres den nye tekst med fede typer og kursiv, og den udskiftede tekst 

slettes eller overstreges. 

Som en undtagelse bliver rent tekniske justeringer, der er foretaget af de 

berørte tjenestegrene med henblik på udarbejdelsen af den endelige tekst, 

ikke markeret. 
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING 

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 

2010/13/EU om samordning af visse love og administrative bestemmelser i 

medlemsstaterne om udbud af audiovisuelle medietjenester i betragtning af de ændrede 

markedsforhold 

(COM(2016)0287 – C8-0193/2016 – 2016/0151(COD)) 

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling) 

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 

(COM(2016)0287), 

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 53, stk. 1, samt artikel 62 i traktaten om 

Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har 

forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0193/2016), 

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde, 

– der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg …1, 

– der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget…2, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 59, 

– der henviser til betænkning fra Kultur- og Uddannelsesudvalget og udtalelser fra 

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, Udvalget om det Indre 

Marked og Forbrugerbeskyttelse, Retsudvalget og Udvalget om Borgernes Rettigheder 

og Retlige og Indre Anliggender (A8-0000/2016), 

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling; 

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i 

væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst; 

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt 

til de nationale parlamenter. 

 

                                                 
1 xxxxxx. 
2 xxxxxx. 
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Ændringsforslag  1 

Forslag til direktiv 

Afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Forslag til Forslag til 

EUROPA-PARLAMENTETS OG 

RÅDETS DIREKTIV 

EUROPA-PARLAMENTETS OG 

RÅDETS DIREKTIV 

om ændring af direktiv 2010/13/EU om 

samordning af visse love og administrative 

bestemmelser i medlemsstaterne om udbud 

af audiovisuelle medietjenester i 

betragtning af de ændrede markedsforhold 

om ændring af direktiv 2010/13/EU om 

samordning af visse love og administrative 

bestemmelser i medlemsstaterne om udbud 

af audiovisuelle medietjenester i 

betragtning af de ændrede markedsforhold 

(direktivet om audiovisuelle 

medietjenester) 

Or. en 

 

Ændringsforslag  2 

Forslag til direktiv 

Betragtning 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(1) Den seneste væsentlige ændring af 

Rådets direktiv 89/552/EØF27, som senere 

blev kodificeret ved Europa-Parlamentets 

og Rådets28 direktiv 2010/13/EU28, blev 

foretaget i 2007 med vedtagelsen af 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2007/65/EF29 . Siden da har markedet for 

audiovisuelle medietjenester udviklet sig 

markant og hurtigt. Den teknologiske 

udvikling åbner mulighed for nye former 

for tjenester og brugeroplevelser. 

Seervanerne har ændret sig væsentligt, 

navnlig blandt de yngre generationer. Tv-

apparatet hjemme i stuen er stadig et 

vigtigt samlingspunkt, hvor vi deler 

audiovisuelle oplevelser, men mange seere 

er flyttet over på andre, bærbare enheder 

for at se audiovisuelt indhold. Traditionelt 

tv tegner sig stadig for en stor andel af den 

(1) Den seneste væsentlige ændring af 

Rådets direktiv 89/552/EØF27, som senere 

blev kodificeret ved Europa-Parlamentets 

og Rådets direktiv 2010/13/EU28, blev 

foretaget i 2007 med vedtagelsen af 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2007/65/EF29. Siden da har markedet for 

audiovisuelle medietjenester udviklet sig 

markant og hurtigt. Den teknologiske 

udvikling åbner mulighed for nye former 

for tjenester og brugeroplevelser. 

Seervanerne har ændret sig væsentligt, 

navnlig blandt de yngre generationer. Tv-

apparatet hjemme i stuen er stadig et 

vigtigt samlingspunkt, hvor vi deler 

audiovisuelle oplevelser, men mange seere 

er flyttet over på andre, bærbare enheder 

for at se audiovisuelt indhold. Traditionelt 

tv tegner sig stadig for en stor andel af den 
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gennemsnitlige daglige seertid. Men nye 

former for indhold såsom korte videoer og 

brugergenereret indhold vinder stadig 

større indpas, og nye aktører, herunder 

udbydere af video on demand-tjenester og 

videodelingsplatforme, har nu fået 

fodfæste. 

gennemsnitlige daglige seertid. Men nye 

former for indhold såsom korte videoer og 

brugergenereret indhold vinder stadig 

større indpas, og nye aktører, herunder 

udbydere af video on demand-tjenester og 

videodelingsplatforme, har nu fået 

fodfæste. Denne stadigt voksende 

konvergens mellem medierne kræver et 

opdateret lovgrundlag. 

__________________ __________________ 

27 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

89/552/EØF af 3. oktober 1989 om 

samordning af visse love og administrative 

bestemmelser i medlemsstaterne om udbud 

af audiovisuelle medietjenester (direktiv 

om audiovisuelle medietjenester) (EFT L 

298 af 17.10.1989, s. 23). 

27Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

89/552/EØF af 3. oktober 1989 om 

samordning af visse love og administrative 

bestemmelser i medlemsstaterne om udbud 

af audiovisuelle medietjenester (direktiv 

om audiovisuelle medietjenester) (EFT L 

298 af 17.10.1989, s. 23). 

28 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2010/13/EU af 10. marts 2010 om 

samordning af visse love og administrative 

bestemmelser i medlemsstaterne om udbud 

af audiovisuelle medietjenester (direktiv 

om audiovisuelle medietjenester) (EFT L 

95 af 15.4.2010, s. 1). 

28Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2010/13/EU af 10. marts 2010 om 

samordning af visse love og administrative 

bestemmelser i medlemsstaterne om udbud 

af audiovisuelle medietjenester (direktiv 

om audiovisuelle medietjenester) (EFT L 

95 af 15.4.2010, s. 1). 

29 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2007/65/EF om ændring af Rådets direktiv 

89/552/EØF om samordning af visse love 

og administrative bestemmelser i 

medlemsstaterne vedrørende udøvelse af 

tv-spredningsvirksomhed (EUT L 332 af 

18.12.2007, s. 27). 

29Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2007/65/EF om ændring af Rådets direktiv 

89/552/EØF om samordning af visse love 

og administrative bestemmelser i 

medlemsstaterne vedrørende udøvelse af 

tv-spredningsvirksomhed (EUT L 332 af 

18.12.2007, s. 27). 

Or. en 

 

Ændringsforslag  3 

Forslag til direktiv 

Betragtning 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(2) Den 6. maj 2015 vedtog 

Kommissionen meddelelsen "En strategi 

for et digitalt indre marked i EU", hvori 

den annoncerede en revision af direktiv 

(2) Den 6. maj 2015 vedtog 

Kommissionen meddelelsen "En strategi 

for et digitalt indre marked i EU"30, hvori 

den annoncerede en revision af direktiv 
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2010/13/EU. 2010/13/EU. Den 19. januar 2016 vedtog 

Europa-Parlamentet beslutningen "På vej 

mod en akt for det digitale indre 

marked"30a med angivelse af, hvad det 

forventede sig af revisionen. Europa-

Parlamentet har flere gange efterlyst en 

revision, den 4. juli 2013 i sin beslutning 

om "internetforbundet TV"30b og den 

12. marts 2014 i sin beslutning om 

"forberedelse på en fuldt ud konvergeret 

audiovisuel verden"30c, og har angivet 

målene med denne revision.  

__________________ __________________ 

30 COM(2015) 192 final 30 KOM (2015) 192 endelig. 

 30a P8_TA(2016)0009  

 30b P7_TA(2013)0329.  

 30c P7_TA(2014)0232.  

Or. en 

 

Ændringsforslag  4 

Forslag til direktiv 

Betragtning 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(3) Direktiv 2010/13/EU bør kun 

fortsat gælde for tjenester, hvis 

hovedformål er at sende programmer, der 

skal oplyse, underholde eller uddanne. 

Kravet med hensyn til hovedformål skal 

også betragtes som opfyldt, hvis tjenestens 

audiovisuelle indhold og form ikke står i 

forbindelse med tjenesteudbyderens 

hovedaktivitet, såsom selvstændige dele af 

internetaviser med audiovisuelle 

programmer eller brugergenererede 

videoer, hvor disse dele kan anses for ikke 

at falde sammen med hovedaktiviteten. 

Sociale medietjenester er ikke omfattet, 

medmindre de udbyder tjenesteydelser, der 

falder ind under definitionen af en 

videodelingsplatforms ydelser. En tjeneste 

skal anses for blot at være et supplement, 

(3) Direktiv 2010/13/EU bør kun gælde 

for tjenester, hvis hovedformål er at sende 

programmer, der skal oplyse, underholde 

eller uddanne. Kravet med hensyn til 

hovedformål skal også betragtes som 

opfyldt, hvis tjenestens audiovisuelle 

indhold og form ikke står i forbindelse med 

tjenesteudbyderens hovedaktivitet, såsom 

selvstændige dele af internetaviser med 

audiovisuelle programmer eller 

brugergenererede videoer, hvor disse dele 

kan anses for ikke at falde sammen med 

hovedaktiviteten. Sociale medietjenester er 

ikke omfattet, medmindre de udbyder 

tjenesteydelser, der falder ind under 

definitionen af en videodelingsplatforms 

ydelser. En tjeneste skal anses for blot at 

være et supplement, der står i forbindelse 
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der står i forbindelse med hovedaktiviteten, 

i kraft af forbindelserne mellem det 

audiovisuelle udbud og hovedaktiviteten. 

Kanaler og andre audiovisuelle tjenester 

under en tjenesteudbyders redaktionelle 

ansvar kan i sig selv udgøre audiovisuelle 

medietjenester, selv om de udbydes inden 

for rammerne af en videodelingsplatform, 

som er kendetegnet ved ikke at have noget 

redaktionelt ansvar. I sådanne tilfælde vil 

det være op til de tjenesteudbydere, der har 

det redaktionelle ansvar, at efterleve 

bestemmelserne i dette direktiv. 

med hovedaktiviteten, i kraft af 

forbindelserne mellem det audiovisuelle 

udbud og hovedaktiviteten. Kanaler og 

andre audiovisuelle tjenester under en 

tjenesteudbyders redaktionelle ansvar kan i 

sig selv udgøre audiovisuelle 

medietjenester, selv om de udbydes inden 

for rammerne af en videodelingsplatform, 

som er kendetegnet ved ikke at have noget 

redaktionelt ansvar. I sådanne tilfælde vil 

det være op til de tjenesteudbydere, der har 

det redaktionelle ansvar, at efterleve 

bestemmelserne i dette direktiv. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  5 

Forslag til direktiv 

Betragtning 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(5) Fastlæggelse af jurisdiktion kræver 

en vurdering af de faktuelle forhold, som 

holdes op mod de kriterier, der er fastlagt i 

direktiv 2010/13/EU. Vurderingen af disse 

faktuelle forhold kan føre til modstridende 

resultater. Ved brug af de i artikel 3 og 4 i 

direktiv 2010/13/EU omhandlede 

samarbejdsprocedurer er det vigtigt, at 

Kommissionen kan basere sine resultater 

på pålidelige fakta. Gruppen af 

europæiske tilsynsmyndigheder for 

audiovisuelle medietjenester (ERGA) bør 

derfor bemyndiges til at fremsætte 

udtalelser om jurisdiktion efter anmodning 

fra Kommissionen. 

(5) Fastlæggelse af jurisdiktion kræver 

en vurdering af de faktuelle forhold, som 

holdes op mod de kriterier, der er fastlagt i 

direktiv 2010/13/EU. Vurderingen af disse 

faktuelle forhold kan føre til modstridende 

resultater. Ved brug af de i artikel 3 og 4 i 

direktiv 2010/13/EU omhandlede 

samarbejdsprocedurer er det vigtigt, at 

Kommissionen kan basere sine resultater 

på pålidelige fakta. Kontaktudvalget bør 

derfor bemyndiges til at træffe afgørelse 

om udtalelser om jurisdiktion, der er 

udarbejdet af Gruppen af europæiske 

tilsynsmyndigheder for audiovisuelle 

medietjenester (ERGA) efter anmodning 

fra Kommissionen 

Or. en 
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Ændringsforslag  6 

Forslag til direktiv 

Betragtning 7 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(7) I sin meddelelse til Europa-

Parlamentet og Rådet med titlen "Bedre 

regulering for bedre resultater – En EU-

dagsorden" understregede Kommissionen, 

at den ved overvejelse af politiske 

løsninger vil se på såvel forskriftsmæssige 

som velordnede ikke-forskriftsmæssige 

midler, der bygger på den fælles 

adfærdskodeks og principperne for bedre 

selv- og samregulering. En række 

kodekser, der er fastsat på de områder, som 

direktivet omfatter, har vist sig at være 

velordnede og i tråd med principperne for 

bedre selv- og samregulering. Det, at der 

findes et lovgivningsmæssigt grundlag, 

betragtes som vigtigt for at få succes med 

at fremme overholdelsen af en kodeks for 

selv- eller samregulering. Det er lige så 

vigtigt, at der i kodekserne opstilles 

konkrete mål og målsætninger, som 

muliggør regelmæssig, gennemsigtig og 

uafhængig overvågning og evaluering af 

opnåelsen af målene. Graduerede 

sanktioner, hvor der sikres et element af 

proportionalitet, anses normalt for at være 

en effektiv tilgang til håndhævelse af en 

ordning. Disse principper skal efterleves i 

de kodekser for selv- og samregulering, 

som vedtages inden for de områder, der 

samordnes af dette direktiv. 

(7) I sin meddelelse til Europa-

Parlamentet og Rådet med titlen "Bedre 

regulering for bedre resultater – En EU-

dagsorden"31 understregede 

Kommissionen, at den ved overvejelse af 

politiske løsninger vil se på såvel 

forskriftsmæssige som ikke-

forskriftsmæssige midler, der bygger på 

den fælles adfærdskodeks og principperne 

for bedre selv- og samregulering32. En 

række kodekser, der er fastsat på de 

områder, som direktivet omfatter, har vist 

sig at være velordnede og i tråd med 

principperne for bedre selv- og 

samregulering. Det, at der findes et 

lovgivningsmæssigt grundlag, betragtes 

som vigtigt for at få succes med at fremme 

overholdelsen af en kodeks for selv- eller 

samregulering. Det er lige så vigtigt, at der 

i kodekserne opstilles konkrete mål og 

målsætninger, som muliggør regelmæssig, 

gennemsigtig og uafhængig overvågning 

og evaluering af opnåelsen af målene. 

Graduerede sanktioner, hvor der sikres et 

element af proportionalitet, anses normalt 

for at være en effektiv tilgang til 

håndhævelse af en ordning. Disse 

principper skal efterleves i de kodekser for 

selv- og samregulering, som vedtages 

inden for de områder, der samordnes af 

dette direktiv. 

__________________ __________________ 

31 COM(2015) 215 final 31 COM (2015) 215 endelig. 

32 https://ec.europa.eu/digital-single-

market/communities/better-self-and-co-

regulation 

32 https://ec.europa.eu/digital-single-

market/communities/better-self-and-co-

regulation 

Or. en 
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Ændringsforslag  7 

Forslag til direktiv 

Betragtning 9 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(9) For at sætte seerne, herunder 

forældre og mindreårige, i stand til at 

træffe kvalificerede beslutninger om det 

viste indhold er det nødvendigt, at 

udbydere af audiovisuelle medietjenester 

fremlægger tilstrækkelige oplysninger om 

indhold, som kan skade mindreåriges 

fysiske, psykiske eller moralske udvikling. 

Dette kan f.eks. ske via et system med 

beskrivelser af indholdets art. Beskrivelser 

af indholdet kan leveres skriftligt, grafisk 

eller akustisk. 

(9) For at sætte seerne, herunder 

forældre og mindreårige, i stand til at 

træffe kvalificerede beslutninger om det 

viste indhold er det nødvendigt, at 

udbydere af audiovisuelle medietjenester 

og videodelingsplatforme fremlægger 

tilstrækkelige oplysninger om indhold, som 

kan skade mindreåriges fysiske, psykiske 

eller moralske udvikling. Dette kan f.eks. 

ske via et system med beskrivelser af 

indholdets art. Beskrivelser af indholdet 

kan leveres skriftligt, grafisk eller akustisk. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  8 

Forslag til direktiv 

Betragtning 12 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(12) For at fjerne hindringer for fri 

bevægelighed for grænseoverskridende 

tjenester inden for EU er det nødvendigt at 

sikre effektive selv- og 

samreguleringsordninger, hvor der navnlig 

fokuseres på at beskytte forbrugerne eller 

fremme folkesundheden. Hvis de 

håndhæves og overvåges effektivt, kan 

adfærdskodekser på EU-plan være et godt 

middel til at sikre en mere 

sammenhængende og effektiv tilgang. 

(12) For at fjerne hindringer for fri 

bevægelighed for grænseoverskridende 

tjenester inden for EU er det nødvendigt at 

sikre effektive selv- og 

samreguleringsordninger, hvor der navnlig 

fokuseres på at beskytte forbrugerne eller 

fremme folkesundheden. 

Or. en 
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Ændringsforslag  9 

Forslag til direktiv 

Betragtning 13 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(13) Markedet for tv-transmission har 

udviklet sig, og der er behov for øget 

fleksibilitet med hensyn til audiovisuel 

kommerciel kommunikation, navnlig 

kvantitative regler om lineære 

audiovisuelle medietjenester, 

produktplacering og sponsorering. 

Fremkomsten af nye tjenester, herunder 

reklamefri tjenester, har skabt øgede 

valgmuligheder for seerne, som nemt kan 

vælge et alternativ. 

(13) Markedet for audiovisuelle 

tjenester har udviklet sig, og der er behov 

for øget fleksibilitet for at sikre reelt lige 

vilkår for audiovisuel kommerciel 

kommunikation, sponsorering og 

produktplacering. Fremkomsten af nye 

tjenester, herunder reklamefri tjenester, har 

skabt øgede valgmuligheder for seerne, 

som nemt kan vælge et alternativ. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  10 

Forslag til direktiv 

Betragtning 13 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 13a) Med henblik på at sikre dette 

direktivs effektivitet, navnlig med hensyn 

til medietjenesteudbydernes redaktionelle 

ansvar, bør programmers og tjenesters 

integritet beskyttes. Tredjemand bortset 

fra modtagere af en tjeneste bør ikke 

ændre programmer og tjenester uden 

samtykke fra den berørte 

medietjenesteudbyder. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  11 

Forslag til direktiv 

Betragtning 14 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(14) Sponsorering er et vigtigt middel til 

finansiering af audiovisuelle 

medietjenester og programmer, idet en 

juridisk eller fysisk persons navn, 

varemærke, billede, aktiviteter eller 

produkter samtidig promoveres. For at 

sponsorering kan blive en værdifuld 

annonceringsteknik for annoncører og 

udbydere af audiovisuelle medietjenester, 

må sponsorannonceringer som sådan gerne 

indeholde reklameomtale af sponsorens 

varer eller tjenester, men de må ikke 

direkte tilskynde til køb af de pågældende 

varer og tjenesteydelser. 

Sponsorannonceringer skal fortsat tydeligt 

informere seerne om, at der findes en 

sponsoraftale. Indholdet i sponsorerede 

programmer bør ikke påvirkes i en sådan 

grad, at det har indflydelse på den 

redaktionelle uafhængighed hos udbyderen 

af audiovisuelle medietjenester. 

(14) Sponsorering er et vigtigt middel til 

finansiering af audiovisuelle tjenester og 

programmer, idet en juridisk eller fysisk 

persons navn, varemærke, billede, 

aktiviteter eller produkter samtidig 

promoveres. For at sponsorering kan blive 

en værdifuld annonceringsteknik for 

annoncører og tjenesteudbydere, må 

sponsorannonceringer som sådan gerne 

indeholde reklameomtale af sponsorens 

varer eller tjenester, men de må ikke 

direkte tilskynde til køb af de pågældende 

varer og tjenesteydelser. 

Sponsorannonceringer skal fortsat tydeligt 

informere seerne om, at der findes en 

sponsoraftale. Sponsoreret indhold bør 

ikke påvirkes i en sådan grad, at det har 

indflydelse på tjenesteudbyderens 

redaktionelle uafhængighed.  

Or. en 

 

Ændringsforslag  12 

Forslag til direktiv 

Betragtning 16 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(16) Produktplacering skal ikke være 

tilladt i tv-aviser og nyhedsmagasiner, 

forbrugerprogrammer, religiøse 

programmer og programmer, som ses af 

mange børn. Navnlig findes der 

dokumentation for, at produktplacering og 

indlejrede reklamer kan påvirke børns 

adfærd, da børn ofte ikke er klar over, at 

der er tale om kommercielt indhold. Der er 

således behov for fortsat at forbyde 

produktplacering i programmer, hvis 

målgruppe i høj grad er børn. 

Forbrugerprogrammer er programmer, 

(16) Produktplacering skal ikke være 

tilladt i tv-aviser og nyhedsmagasiner, 

forbrugerprogrammer, religiøse 

programmer og børneprogrammer samt 

indhold, hvis målgruppe er børn. Navnlig 

findes der dokumentation for, at 

produktplacering og indlejrede reklamer 

kan påvirke børns adfærd, da børn ofte 

ikke er klar over, at der er tale om 

kommercielt indhold. Der er således behov 

for fortsat at forbyde produktplacering i 

programmer og indhold, hvis målgruppe er 

børn. Forbrugerprogrammer er 
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hvor seerne kan få gode råd og f.eks. 

sammenligninger af produkter og tjenester. 

Hvis produktplacering tillades i sådanne 

programmer, vil det udviske grænsen 

mellem reklame og redaktionelt indhold for 

seerne, som måske forventer en objektiv 

præsentation af produkter eller tjenester i 

sådanne programmer. 

programmer, hvor seerne kan få gode råd 

og f.eks. sammenligninger af produkter og 

tjenester. Hvis produktplacering tillades i 

sådanne programmer, vil det udviske 

grænsen mellem reklame og redaktionelt 

indhold for seerne, som måske forventer en 

objektiv præsentation af produkter eller 

tjenester i sådanne programmer. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  13 

Forslag til direktiv 

Betragtning 17 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(17) Bestemmelsen om, at et produkt 

ikke må få en unødigt fremtrædende rolle, 

har vist sig vanskelig at anvende i praksis. 

Den begrænser desuden udbredelsen af 

produktplacering, hvor der pr. definition 

er tale om en vis fremtrædende 

eksponering for at kunne generere værdi. 

I kravene til de programmer, som 

omfatter produktplacering, skal der 

således fokuseres på tydeligt at informere 

seerne om, at der forekommer 

produktplacering, og på at sikre, at det 

ikke har indflydelse på den redaktionelle 

uafhængighed hos udbyderen af 

audiovisuelle medietjenester. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  14 

Forslag til direktiv 

Betragtning 19 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(19) I dette direktiv foreskrives der ikke 

en forøgelse af den samlede mængde tilladt 

(19) I dette direktiv foreskrives der ikke 

en forøgelse af den samlede mængde tilladt 
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reklame i tidsrummet mellem kl. 7.00 og 

23.00, men det er vigtigt for tv-selskaberne 

at få mere fleksibilitet og selv kunne 

beslutte, hvornår reklamerne skal vises, for 

at maksimere efterspørgslen hos 

annoncørerne og optimere flowet for 

seerne. Begrænsningen pr. time bør derfor 

erstattes af en grænse på 20 % reklame pr. 

dag i tidsrummet mellem kl. 7.00 og 23.00. 

reklame i tidsrummet mellem kl. 7.00 og 

23.00, men det er vigtigt for tv-selskaberne 

at få mere fleksibilitet og selv kunne 

beslutte, hvornår reklamerne skal vises, for 

at maksimere efterspørgslen hos 

annoncørerne og optimere flowet for 

seerne. Begrænsningen pr. time bør derfor 

erstattes af en grænse på 20 % reklame pr. 

dag i tidsrummet mellem kl. 7.00 og 23.00. 

Det er imidlertid også nødvendigt at 

opretholde et tilstrækkelig højt 

forbrugerbeskyttelsesniveau i så 

henseende, fordi en sådan fleksibilitet kan 

eksponere seerne for en for stor mængde 

reklamer i løbet af hovedsendetiden 

(prime time). Det kan også formindske 

reklameindtægterne samt reducere 

finansieringen af produktionen af 

indhold. Der bør derfor gælde strengere 

begrænsninger i tidsrummet fra kl. 20.00 

til 23.00 med en grænse på 20 % reklamer 

i netop det tidsrum. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  15 

Forslag til direktiv 

Betragtning 20 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(20) Mange tv-spredningsforetagender 

indgår i større mediekoncerner og 

foretager annonceringer med relation til 

ikke blot deres egne programmer og heraf 

direkte afledte supplerende produkter, men 

også til programmer fra andre enheder, der 

tilhører den samme mediekoncern. Den 

sendetid, der tildeles de annonceringer, 

som tv-spredningsforetagendet foretager i 

forbindelse med programmer fra andre 

enheder, der tilhører den samme 

mediekoncern, bør ikke medregnes i den 

maksimale daglige sendetid, som må 

afsættes til reklame og teleshopping. 

(20) Mange tv-spredningsforetagender 

leverer flere kanaler, og særlige kanaler 

foretager annonceringer med relation til 

ikke blot programmer, der udsendes på 

netop den kanal, og heraf direkte afledte 

supplerende produkter og tjenester, men 

også til programmer fra andre kanaler, der 

tilhører det samme tv-

spredningsforetagende. Den sendetid, der 

tildeles de annonceringer, som tv-

spredningsforetagendet foretager i 

forbindelse med programmer fra andre 

kanaler, der tilhører det samme tv-

spredningsforetagende, bør heller ikke 

medregnes i den maksimale daglige 



 

PE587.655v02-00 16/76 PR\1104385DA.docx 

DA 

sendetid, der må afsættes til reklame og 

teleshopping som sendetid for public 

service-meddelelser og indslag til fordel 

for velgørenhed. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  16 

Forslag til direktiv 

Betragtning 21 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(21) Udbydere af on-demand 

audiovisuelle medietjenester bør fremme 

produktion og distribution af europæiske 

produktioner ved at sikre, at deres 

kataloger indeholder en minimumsandel af 

europæiske programmer, og at disse får en 

tilstrækkelig fremtrædende placering. 

(21) Udbydere af on-demand 

audiovisuelle medietjenester bør fremme 

produktion og distribution af europæiske 

produktioner ved at sikre, at deres 

kataloger indeholder en minimumsandel af 

europæiske programmer, og at disse får en 

tilstrækkelig fremtrædende placering. 

Medlemsstaterne bør sikre, at 

rettighedshavere under deres jurisdiktion 

mærker den del af deres audiovisuelle 

indhold, der opfylder kravene for 

europæiske produktioner, som sådan, i 

deres metadata og stiller den til rådighed 

for tjenesteudbydere. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  17 

Forslag til direktiv 

Betragtning 27 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(27) Kommerciel kommunikation på 

videodelingsplatforme reguleres allerede af 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2005/29/EF, som forbyder virksomheders 

urimelige handelspraksis over for 

forbrugerne, herunder vildledende og 

aggressiv handelspraksis i 

(27) Kommerciel kommunikation på 

videodelingsplatforme reguleres allerede af 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2005/29/EF, som forbyder virksomheders 

urimelige handelspraksis over for 

forbrugerne, herunder vildledende og 

aggressiv handelspraksis i 
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informationssamfundstjenester. For så vidt 

angår kommerciel kommunikation for 

tobak og relaterede produkter i 

videodelingsplatforme, er det således, at de 

nuværende forbud i Europa-Parlamentets 

og Rådets direktiv 2003/33/EF og de 

forbud, der gælder for kommunikation for 

e-cigaretter og genopfyldningsbeholdere i 

medfør af Europa-Parlamentets og Rådets 

direktiv 2014/40/EU, sikrer forbrugerne 

tilstrækkelig beskyttelse. De 

foranstaltninger, der fastlægges i dette 

direktiv, supplerer således 

foranstaltningerne i direktiv 2005/29/EF, 

direktiv 2003/33/EF og direktiv 

2014/40/EU. 

informationssamfundstjenester. For så vidt 

angår kommerciel kommunikation for 

tobak og relaterede produkter i 

videodelingsplatforme, er det således, at de 

nuværende forbud i Europa-Parlamentets 

og Rådets direktiv 2003/33/EF og de 

forbud, der gælder for kommunikation for 

e-cigaretter og genopfyldningsbeholdere i 

medfør af Europa-Parlamentets og Rådets 

direktiv 2014/40/EU, sikrer forbrugerne 

tilstrækkelig beskyttelse. De 

foranstaltninger, der fastlægges i dette 

direktiv, supplerer således 

foranstaltningerne i direktiv 2005/29/EF, 

direktiv 2003/33/EF og direktiv 

2014/40/EU til at sikre fælles lige vilkår 

for audiovisuelle medietjenester og 

brugergenererede videoer. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  18 

Forslag til direktiv 

Betragtning 28 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(28) En stor del af indholdet på 

videodelingsplatforme er ikke underlagt 

noget redaktionelt ansvar hos udbyderne af 

platformene. Det er dog typisk disse 

udbydere, der tilrettelægger indholdet i 

form af programmer og brugergenererede 

videoer, bl.a. ved brug af automatiske 

processer og algoritmer. Derfor bør 

udbyderne pålægges at træffe passende 

foranstaltninger for at beskytte mindreårige 

mod indhold, der kan skade deres fysiske, 

psykiske eller moralske udvikling, og 

beskytte alle borgere mod tilskyndelse til 

vold eller had mod en gruppe af personer 

eller et medlem af en sådan gruppe på 

grund af vedkommendes køn, race, 

hudfarve, religion, nationale eller etniske 

oprindelse. 

(28) Noget af indholdet på 

videodelingsplatforme er ikke underlagt 

noget redaktionelt ansvar hos udbyderne af 

platformene. Det er dog typisk disse 

udbydere, der tilrettelægger indholdet i 

form af programmer og brugergenererede 

videoer, bl.a. ved brug af automatiske 

processer og algoritmer. Derfor bør 

udbyderne pålægges at træffe passende 

foranstaltninger for at beskytte mindreårige 

mod indhold, der kan skade deres fysiske, 

psykiske eller moralske udvikling, og 

beskytte alle borgere mod tilskyndelse til 

vold eller had mod en gruppe af personer 

eller et medlem af en sådan gruppe på 

grund af vedkommendes køn, race, 

hudfarve, religion, nationale eller etniske 

oprindelse. 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  19 

Forslag til direktiv 

Betragtning 29 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(29) I betragtning af den rolle, som 

tjenesteudbyderne spiller med hensyn til 

indholdet på videodelingsplatforme, bør 

disse foranstaltninger vedrøre 

tilrettelæggelsen af indholdet og ikke selve 

indholdets art. De krav, der er fastsat i 

dette direktiv i den henseende, bør derfor 

gælde med forbehold af artikel 14 i 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2000/31/EF34, som rummer en fritagelse 

for ansvar for ulovlige oplysninger, der 

lagres af visse udbydere af 

informationssamfundstjenester. Ved 

levering af tjenester, der er omfattet af 

artikel 14 i direktiv 2000/31/EF, bør disse 

krav desuden gælde uanset artikel 15 i 

samme direktiv, som udelukker, at 

generelle forpligtelser til at overvåge 

sådanne oplysninger eller aktivt at 

undersøge forhold, der tyder på ulovlig 

virksomhed, kan pålægges disse udbydere, 

uden at det dog vedrører 

overvågningsforpligtelser i konkrete 

tilfælde, og navnlig uden at det berører 

påbud fra nationale myndigheder i 

overensstemmelse med national 

lovgivning. 

(29) I betragtning af tjenesteudbydernes 

forbindelse med indholdet på 

videodelingsplatforme, bør disse 

foranstaltninger vedrøre tilrettelæggelsen 

af indholdet og ikke selve indholdets art. 

De krav, der er fastsat i dette direktiv i den 

henseende, bør derfor gælde med forbehold 

af artikel 14 i Europa-Parlamentets og 

Rådets direktiv 2000/31/EF34, som rummer 

en fritagelse for ansvar for ulovlige 

oplysninger, der lagres af visse udbydere af 

informationssamfundstjenester. Ved 

levering af tjenester, der er omfattet af 

artikel 14 i direktiv 2000/31/EF, bør disse 

krav desuden gælde uanset artikel 15 i 

samme direktiv, som udelukker, at 

generelle forpligtelser til at overvåge 

sådanne oplysninger eller aktivt at 

undersøge forhold, der tyder på ulovlig 

virksomhed, kan pålægges disse udbydere, 

uden at det dog vedrører 

overvågningsforpligtelser i konkrete 

tilfælde, og navnlig uden at det berører 

påbud fra nationale myndigheder i 

overensstemmelse med national 

lovgivning. 

__________________ __________________ 

34 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2000/31/EF af 8. juni 2000 om visse retlige 

aspekter af informationssamfundstjenester, 

navnlig elektronisk handel, i det indre 

marked (EFT L 178 af 17.7.2000, s. 1). 

34 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2000/31/EF af 8. juni 2000 om visse retlige 

aspekter af informationssamfundstjenester, 

navnlig elektronisk handel, i det indre 

marked (EFT L 178 af 17.7.2000, s. 1). 

Or. en 
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Ændringsforslag  20 

Forslag til direktiv 

Betragtning 30 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(30) Det er hensigtsmæssigt så vidt 

muligt at inddrage udbyderne af 

videodelingsplatforme ved gennemførelsen 

af de passende foranstaltninger, der skal 

træffes i medfør af dette direktiv. Der skal 

således tilskyndes til samregulering. Med 

henblik på at sikre en klar og konsekvent 

tilgang i hele EU i denne henseende bør 

medlemsstaterne ikke have ret til at 

kræve, at udbydere af 

videodelingsplatforme træffer 

foranstaltninger, som er strengere end 

dem, der foreskrives i dette direktiv, med 

hensyn til beskyttelse af mindreårige mod 

skadeligt indhold og alle borgere mod 

indhold, der tilskynder til vold eller had. 

Det bør dog forblive muligt for 

medlemsstaterne at træffe sådanne 

strengere foranstaltninger, hvis det 

pågældende indhold er ulovligt, forudsat 

at de overholder artikel 14 og 15 i direktiv 

2000/31/EF, og at træffe foranstaltninger 

med hensyn til materiale på websteder, der 

indeholder eller udbreder børnepornografi, 

som foreskrevet og tilladt i henhold til 

artikel 25 i Europa-Parlamentets og Rådets 

direktiv 2011/93/EU. Det bør desuden 

fortsat være muligt for udbydere af 

videodelingsplatforme at træffe strengere 

foranstaltninger på frivillig basis. 

(30) Det er hensigtsmæssigt så vidt 

muligt at inddrage udbyderne af 

videodelingsplatforme ved gennemførelsen 

af de passende foranstaltninger, der skal 

træffes i medfør af dette direktiv. Der skal 

således tilskyndes til samregulering. Det 

bør forblive muligt for medlemsstaterne at 

træffe strengere foranstaltninger, hvis 

indholdet er ulovligt, forudsat at de 

overholder artikel 14 og 15 i direktiv 

2000/31/EF, og at træffe foranstaltninger 

med hensyn til materiale på websteder, der 

indeholder eller udbreder børnepornografi, 

som foreskrevet og tilladt i henhold til 

artikel 25 i Europa-Parlamentets og Rådets 

direktiv 2011/93/EU35. Det bør desuden 

fortsat være muligt for udbydere af 

videodelingsplatforme at træffe strengere 

foranstaltninger på frivillig basis i 

overensstemmelse med EU-retten og 

frihedsrettighederne på 

kommunikationsområdet. 

__________________ __________________ 

35 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2011/93/EU af 13. december 2011 om 

bekæmpelse af seksuelt misbrug og seksuel 

udnyttelse af børn og børnepornografi og 

om erstatning af Rådets rammeafgørelse 

2004/68/RIA (EUT L 335 af 17.12.2011, s. 

1). 

35 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2011/93/EU af 13. december 2011 om 

bekæmpelse af seksuelt misbrug og seksuel 

udnyttelse af børn og børnepornografi og 

om erstatning af Rådets rammeafgørelse 

2004/68/RIA (EUT L 335 af 17.12.2011, s. 

1). 

Or. en 
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Ændringsforslag  21 

Forslag til direktiv 

Betragtning 33 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(33) Medlemsstaternes 

tilsynsmyndigheder kan kun opnå den 

nødvendige strukturelle uafhængighed, 

hvis de oprettes som særskilte juridiske 

enheder. Derfor bør medlemsstaterne 

garantere de nationale tilsynsmyndigheders 

uafhængighed fra både regeringen, 

offentlige organer og erhvervslivet for at 

sikre, at de kan træffe upartiske afgørelser. 

Dette krav om uafhængighed berører ikke 

muligheden for, at medlemsstaterne kan 

udpege myndigheder, der fører tilsyn med 

forskellige sektorer, som f.eks. 

audiovisuelle medier og 

telekommunikation. De nationale 

tilsynsmyndigheder bør have de beføjelser 

og ressourcer, der er nødvendige for, at de 

kan udføre deres opgaver, hvad angår 

personale, ekspertise og finansielle midler. 

De aktiviteter, der varetages af de nationale 

tilsynsmyndigheder, som er etableret i 

henhold til dette direktiv, bør være 

forenelige med målene for 

mediepluralisme, kulturel mangfoldighed, 

forbrugerbeskyttelse, det indre marked og 

fremme af fair konkurrence. 

(33) Medlemsstaterne bør garantere de 

nationale tilsynsmyndigheders 

uafhængighed fra både regeringen, 

offentlige organer og erhvervslivet for at 

sikre, at de kan træffe upartiske afgørelser. 

Dette krav om uafhængighed berører ikke 

muligheden for, at medlemsstaterne kan 

udpege myndigheder, der fører tilsyn med 

forskellige sektorer, som f.eks. 

audiovisuelle medier og 

telekommunikation. De nationale 

tilsynsmyndigheder bør have de beføjelser 

og ressourcer, der er nødvendige for, at de 

kan udføre deres opgaver, hvad angår 

personale, ekspertise og finansielle midler. 

De aktiviteter, der varetages af de nationale 

tilsynsmyndigheder, som er etableret i 

henhold til dette direktiv, bør være 

forenelige med målene for 

mediepluralisme, kulturel mangfoldighed, 

forbrugerbeskyttelse, det indre marked og 

fremme af fair konkurrence. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  22 

Forslag til direktiv 

Betragtning 35 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(35) Med henblik på at sikre en ensartet 

anvendelse af EU's lovgivningsmæssige 

(35) Med henblik på at sikre en ensartet 

anvendelse af EU's lovgivningsmæssige 
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ramme for det audiovisuelle område i alle 

medlemsstater nedsatte Kommissionen 

ERGA ved Kommissionens afgørelse af 3. 

februar 2014. ERGA's opgave er at rådgive 

og bistå Kommissionen i dens bestræbelser 

for at sikre en konsekvent gennemførelse 

af direktiv 2010/13/EU i alle 

medlemsstater og at lette samarbejdet 

mellem de nationale tilsynsmyndigheder 

og mellem de nationale 

tilsynsmyndigheder og Kommissionen. 

ramme for det audiovisuelle område i alle 

medlemsstater nedsatte Kommissionen 

ERGA ved Kommissionens afgørelse af 3. 

februar 201436. ERGA's og 

kontaktudvalgets opgave er at rådgive og 

bistå Kommissionen i dens bestræbelser for 

at sikre en konsekvent gennemførelse af 

direktiv 2010/13/EU i alle medlemsstater 

og at lette samarbejdet mellem de nationale 

tilsynsmyndigheder og mellem de 

nationale tilsynsmyndigheder og 

Kommissionen. 

__________________ __________________ 

36 Kommissionens afgørelse C(2014) 462 

final af 3. februar 2014 om oprettelse af 

gruppen af europæiske tilsynsmyndigheder 

for audiovisuelle medietjenester. 

36 Kommissionens afgørelse C(2014) 462 

final af 3. februar 2014 om oprettelse af 

gruppen af europæiske tilsynsmyndigheder 

for audiovisuelle medietjenester. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  23 

Forslag til direktiv 

Betragtning 36 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(36) ERGA har bidraget positivt til en 

ensartet reguleringspraksis og har ydet 

rådgivning på højt niveau til 

Kommissionen om 

gennemførelsesspørgsmål. Derfor bør 

ERGA's rolle anerkendes formelt og 

styrkes i dette direktiv. Gruppen bør 

derfor genoprettes i medfør af dette 

direktiv. 

(36) ERGA og kontaktudvalget har 

bidraget positivt til en ensartet 

reguleringspraksis og har ydet rådgivning 

på højt niveau til Kommissionen om 

gennemførelsesspørgsmål. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  24 

Forslag til direktiv 

Betragtning 37 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(37) Kommissionen bør have mulighed 

for at konsultere ERGA om alle spørgsmål 

vedrørende audiovisuelle medietjenester og 

videodelingsplatforme. ERGA bør bistå 

Kommissionen med ekspertise og 

rådgivning og ved at fremme udveksling af 

bedste praksis. Kommissionen bør navnlig 

rådføre sig med ERGA i forbindelse med 

anvendelsen af direktiv 2010/13/EU med 

henblik på at fremme en ensartet 

gennemførelse i hele det digitale indre 

marked. ERGA bør på Kommissionens 

anmodning afgive udtalelser om bl.a. 

jurisdiktion og Unionens adfærdskodekser 

med hensyn til beskyttelse af mindreårige 

mod hadefuld tale samt audiovisuel 

kommerciel kommunikation om fødevarer 

med et højt fedt-, salt/natrium- eller 

sukkerindhold. 

(37) Kommissionen bør have mulighed 

for at konsultere kontaktudvalget om alle 

spørgsmål vedrørende audiovisuelle 

medietjenester og videodelingsplatforme. 

ERGA kan også bistå Kommissionen med 

ekspertise og rådgivning og ved at fremme 

udveksling af bedste praksis. 

Kommissionen bør rådføre sig med 

kontaktudvalget i forbindelse med 

anvendelsen af direktiv 2010/13/EU med 

henblik på at fremme en ensartet 

gennemførelse i hele det digitale indre 

marked. Kontaktudvalget bør træffe 

afgørelse om udtalelser, der udarbejdes af 

ERGA, om bl.a. jurisdiktion og Unionens 

adfærdskodekser med hensyn til 

beskyttelse af mindreårige mod hadefuld 

tale samt audiovisuel kommerciel 

kommunikation om fødevarer med et højt 

fedt-, salt/natrium- eller sukkerindhold.  

Or. en 

 

Ændringsforslag  25 

Forslag til direktiv 

Betragtning 38 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(38) Dette direktiv berører ikke 

medlemsstaternes mulighed for at pålægge 

forpligtelser for at sikre tilgængeligheden 

af og adgangen til indhold af almen 

interesse ifølge fastlagte mål af almen 

interesse såsom mediepluralisme, 

ytringsfrihed og kulturel mangfoldighed. 

Sådanne forpligtelser bør kun pålægges, 

hvor det er nødvendigt for at opfylde mål 

af almen interesse, som er tydeligt fastlagt 

af medlemsstaterne i overensstemmelse 

med EU-retten. Medlemsstaterne bør i den 

forbindelse især undersøge, om der er 

behov for reguleringsindgreb over for 

(38) Dette direktiv tilskynder 

medlemsstaterne til at pålægge 

forpligtelser for at sikre en tilpas 

fremtrædende placering af og adgang til 

indhold af almen interesse ifølge fastlagte 

mål af almen interesse såsom 

mediepluralisme, ytringsfrihed og kulturel 

mangfoldighed. Sådanne forpligtelser bør 

kun pålægges, hvor det er nødvendigt for at 

opfylde mål af almen interesse, som er 

tydeligt fastlagt af medlemsstaterne i 

overensstemmelse med EU-retten. 
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resultaterne af markedskræfterne. Hvis 

medlemsstaterne beslutter at indføre 

tilgængelighedsregler, bør de kun 

pålægge virksomheder forholdsmæssige 

forpligtelser for at tilgodese 

velbegrundede politiske hensyn. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  26 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra b 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 1 – stk. 1 – litra a a – nr. i 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

i) tjenesten består af lagring af en stor 

mængde programmer eller 

brugergenererede videoer, som udbyderen 

af videodelingsplatformstjenesten ikke har 

noget redaktionelt ansvar for 

i) tjenesten består af lagring af 

programmer eller brugergenererede 

videoer, som udbyderen af 

videodelingsplatformstjenesten ikke har 

noget redaktionelt ansvar for 

Or. en 

 

Ændringsforslag  27 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra d 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 1 – stk. 1 – litra b a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

ba) "brugergenereret video": et sæt 

levende billeder med eller uden lyd, der 

udgør en individuel del, som skabes 

og/eller uploades på en 

videodelingsplatform af en eller flere 

brugere" 

ba) "brugergenereret video": en 

audiovisuel produktion, der består af et 

sæt levende billeder med eller uden lyd, 

der udgør en individuel del, som skabes 

og/eller uploades på en 

videodelingsplatform af en eller flere 

brugere" 

Or. en 
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Ændringsforslag  28 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra e a (nyt) 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 1 – stk. 1 – litra i 

 

Gældende tekst Ændringsforslag 

 ea) I artikel 1, stk. 1, litra i), foretages 

følgende ændringer: 

i) »tv-reklame«: enhver meddelelse 

uanset form, som udsendes enten mod 

betaling eller anden modydelse eller med 

selvpromoverende formål af et offentligt 

eller privat foretagende eller en juridisk 

person i forbindelse med handel, industri, 

håndværk eller liberale erhverv for at 

promovere levering mod betaling af varer 

eller tjenesteydelser, herunder fast 

ejendom, rettigheder og forpligtelser 

i) »tv-reklame« : enhver meddelelse 

uanset form, som udsendes enten mod 

betaling eller anden modydelse af et 

offentligt eller privat foretagende eller en 

juridisk person i forbindelse med handel, 

industri, håndværk eller liberale erhverv 

for at promovere levering mod betaling af 

varer eller tjenesteydelser, herunder fast 

ejendom, rettigheder og forpligtelser. 

Or. en 

(Dette ændringsforslag har til formål at ændre en bestemmelser i den eksisterende retsakt - 

artikel 1, stk. 1, litra i - som der ikke blev henvist til i Kommissionens forslag. Bemærk 

imidlertid venligst, at dette ændringsforslag ikke medfører noget nyt væsentligt punkt i 

revisionen af direktivet, men blot indfører en ændring, der er nødvendigt for at sikre juridisk 

sammenhæng med ordførerens holdning.) 

 

Ændringsforslag  29 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra e b (nyt) 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 1 – stk. 1 – litra k 

 

Gældende tekst Ændringsforslag 

 eb) I artikel 1, stk. 1, litra k), foretages 

følgende ændringer: 

k) »sponsorering«: ethvert bidrag fra 

offentlige eller private foretagender eller 

fysiske personer, der ikke udbyder 

audiovisuelle medietjenester eller 

k) »sponsorering«: ethvert bidrag fra 

offentlige eller private foretagender eller 

fysiske personer, der ikke udbyder 

audiovisuelle medietjenester eller 
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producerer audiovisuelle programmer, til 

finansieringen af audiovisuelle 

medietjenester eller programmer, med 

henblik på at promovere deres navn, 

varemærke, image, virksomhed eller 

produkter 

videodelingsplatformstjenester eller 

brugergenererede videoer eller producerer 

audiovisuelle programmer, til 

finansieringen af audiovisuelle 

medietjenester eller 

videodelingsplatformstjenester eller 

brugergenererede videoer eller 

programmer, med henblik på at promovere 

deres navn, varemærke, image, virksomhed 

eller produkter  

Or. en 

(Dette ændringsforslag har til formål at ændre en bestemmelser i den eksisterende retsakt - 

artikel 1, stk. 1, litra k - som der ikke blev henvist til i Kommissionens forslag. Bemærk 

imidlertid venligst, at dette ændringsforslag ikke medfører noget nyt væsentligt punkt i 

revisionen af direktivet, men blot indfører en ændring, der er nødvendigt for at sikre juridisk 

sammenhæng med ordførerens holdning.) 

 

Ændringsforslag  30 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra e c (nyt) 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 1 – stk. 1 – litra m 

 

Gældende tekst Ændringsforslag 

 ec) I artikel 1, stk. 1, litra m), 

foretages følgende ændringer: 

m) »produktplacering«: enhver form 

for audiovisuel kommerciel 

kommunikation, der viser eller omtaler en 

vare, en tjenesteydelse eller et varemærke 

som led i et program mod betaling eller 

anden modydelse 

m) »produktplacering«: enhver form 

for audiovisuel kommerciel 

kommunikation, der viser eller omtaler en 

vare, en tjenesteydelse eller et varemærke 

som led i et program eller en 

brugergenereret video mod betaling eller 

anden modydelse 

Or. en 

(Dette ændringsforslag har til formål at ændre en bestemmelser i den eksisterende retsakt - 

artikel 1, stk. 1, litra m - som der ikke blev henvist til i Kommissionens forslag. Bemærk 

imidlertid venligst, at dette ændringsforslag ikke medfører noget nyt væsentligt punkt i 

revisionen af direktivet, men blot indfører en ændring, der er nødvendigt for at sikre juridisk 

sammenhæng med ordførerens holdning.) 
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Ændringsforslag  31 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 

Direktiv 2010/13/EU 

Kapitel II – overskrift 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

"ALMINDELIGE BESTEMMELSER 

OM AUDIOVISUELLE 

MEDIETJENESTER" 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  32 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 a (nyt) 

Direktiv 2010/13/EU 

KAPITEL II – artikel -2 (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a) Følgende artikel indsættes: 

 "Artikel -2 

 1. Med forbehold af artikel 14 og 15 i 

direktiv 2000/31/EF sikrer 

medlemsstaterne, at udbydere af 

medietjenester og videodelingsplatforme 

under deres jurisdiktion træffer passende 

foranstaltninger til at: 

 a) beskytte alle borgere mod 

programmer og brugergenererede 

videoer, der tilskynder til vold eller had 

rettet mod en gruppe af personer eller et 

medlem af en sådan gruppe, der defineres 

på grundlag af køn, race eller etnisk 

oprindelse, religion eller tro, handicap, 

alder eller seksuel orientering, afstamning 

eller national oprindelse. 

 b) beskytte mindreårige mod 

programmer eller brugergenererede 

videoer, der kan skade deres fysiske, 

psykiske eller moralske udvikling; denne 

form for indhold må kun gøres 
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tilgængeligt på en sådan måde, at 

mindreårige normalt ikke hører eller ser 

det; blandt sådanne foranstaltninger kan 

nævnes valg af tidspunkt, hvor de er 

tilgængelige, værktøjer til alderskontrol 

eller andre tekniske foranstaltninger. 

 2. Hvad der udgør passende 

foranstaltninger med henblik på stk. 1, 

fastlægges i lyset af det pågældende 

indholds art, og de skal stå i et rimeligt 

forhold til indholdets mulige 

skadevirkninger, karakteristikaene ved 

den kategori af personer, der skal 

beskyttes, og de rettigheder og legitime 

interesser, der er på spil, herunder hos 

udbyderne og de brugere, der har skabt 

og/eller uploadet indholdet, samt 

offentlighedens interesse og respekten for 

frihedsrettighederne på 

kommunikationsområdet. Udbyderne skal 

give seerne tilstrækkelig information om 

denne form for indhold, helst ved at 

anvende et system med beskrivelser af 

indholdet. 

 3. Med henblik på gennemførelsen af 

de i stk. 1 og 2 omhandlede 

foranstaltninger tilskynder 

medlemsstaterne til samregulering som 

omhandlet i artikel -2f, stk. 3 og 4. 

Medlemsstaterne fastlægger de 

nødvendige mekanismer til vurdering af 

hensigtsmæssigheden af de i stk. 2 

omhandlede foranstaltninger. 

Medlemsstaterne overlader denne opgave 

til de i henhold til artikel 29 udpegede 

organer. Når medlemsstaterne træffer 

sådanne foranstaltninger, skal de 

overholde de betingelser, der er fastsat i 

gældende EU-ret, navnlig artikel 14 og 15 

i direktiv 2000/31/EF eller artikel 25 i 

direktiv 2011/93/EU. 

 4. Medlemsstaterne skal sørge for 

mekanismer til sikring af klageret og ret 

til retlig prøvelse med henblik på 

bilæggelse af tvister mellem modtagere af 

en tjeneste og udbydere af medietjenester 

eller videodelingsplatforme vedrørende 

anvendelsen af de i stk. 1 og 2 
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omhandlede passende foranstaltninger." 

Or. en 

Begrundelse 

Med henblik på at skabe reelt lige vilkår med samme beskyttelsesgrad for alle borgere samt 

for mindreårige slås artikel 6, 6a, 12 og 28a om beskyttelse af borgere, navnlig mindreårige, 

sammen og finder anvendelse på alle tjenester. Se ændringsforslag 65, 66, 74 og 81, hvori 

sådanne artikler i overensstemmelse hermed udgår. 

 

Ændringsforslag  33 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 b (nyt) 

Direktiv 2010/13/EU 

Kapitel II – artikel -2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2b) Følgende artikel indsættes: 

 "Artikel -2a 

 1. Medlemsstaterne sikrer, at 

audiovisuel kommerciel kommunikation 

fra udbydere af medietjenester og 

videodelingsplatforme under deres 

jurisdiktion opfylder følgende krav: 

 a) Audiovisuel kommerciel 

kommunikation skal klart kunne 

identificeres som sådan. Skjult 

audiovisuel kommerciel kommunikation 

er forbudt. 

 b) Der må ikke bruges subliminale 

teknikker i audiovisuel kommerciel 

kommunikation. 

 c) Audiovisuel kommerciel 

kommunikation må ikke: 

 i) skade respekten for den 

menneskelige værdighed 

 ii) tilskynde til adfærd, der kan være 

til skade for sundheden eller for 

sikkerheden 

 iii) tilskynde til adfærd, der kan være 
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til stor skade for miljøbeskyttelsen. 

 d) Alle former for audiovisuel 

kommerciel kommunikation vedrørende 

cigaretter og andre tobaksvarer er 

forbudt. 

 e) Audiovisuel kommerciel 

kommunikation for at fremme salget af 

alkoholholdige drikkevarer må ikke være 

rettet specifikt til mindreårige og må ikke 

tilskynde til umådeholden indtagelse af 

sådanne drikkevarer. 

 f) Audiovisuel kommerciel 

kommunikation for lægemidler og 

medicinske behandlinger, der er 

receptpligtige i den medlemsstat, under 

hvis jurisdiktion medietjenesteudbyderen 

hører, er forbudt. 

 g) Audiovisuel kommerciel 

kommunikation må ikke skade 

mindreårige på fysisk eller moralsk vis; 

den må derfor ikke direkte tilskynde 

mindreårige til at købe eller leje et 

produkt eller en tjenesteydelse ved at 

udnytte deres manglende erfaring eller 

deres godtroenhed, direkte opfordre dem 

til at overtale deres forældre eller andre til 

at købe de varer eller tjenesteydelser, der 

reklameres for, udnytte mindreåriges 

særlige tillid til forældre, lærere eller 

andre eller uden grund vise mindreårige i 

farlige situationer. 

 2. Medlemsstaterne og 

Kommissionen tilskynder til udvikling af 

adfærdskodekser for selv- og 

samregulering med hensyn til underlødig 

audiovisuel kommerciel kommunikation.” 

Or. en 

Begrundelse 

Med henblik på at skabe reelt lige vilkår med det samme minimum af grundlæggende regler 

for audiovisuel kommerciel kommunikation, flyttes artikel 9 til kapitel II, således at den finder 

anvendelse på alle tjenester. Se ændringsforslag 69, hvor artikel 9 i overensstemmelse 

hermed udgår. 
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Ændringsforslag  34 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 c (nyt) 

Direktiv 2010/13/EU 

Kapitel II – artikel -2 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2c) Følgende artikel indsættes: 

 "Artikel -2b 

 1. Audiovisuelle medietjenester, 

videodelingstjenester, programmer eller 

brugergenererede videoer, der er 

sponsoreret, skal opfylde følgende krav: 

 a) Deres indhold og, såfremt der er 

tale om tv-spredning, deres 

programlægning må under ingen 

omstændigheder påvirkes på en måde, der 

berører tjenesteudbyderens ansvar og 

redaktionelle uafhængighed. 

 b) De må ikke direkte tilskynde til 

køb eller leje af varer eller tjenesteydelser 

og må især ikke indeholde særlig 

reklameomtale af sådanne varer eller 

tjenesteydelser. 

 c) Seerne skal informeres tydeligt 

om, at der findes en sponsoraftale. 

Sponsorerede programmer eller 

brugergenererede videoer skal klart 

kunne identificeres som sådan, ved at 

sponsorens navn, logo og/eller andet 

symbol, f.eks. en angivelse af 

vedkommendes produkt(er) eller 

tjenesteydelse(r) eller et kendemærke for 

dem, angives på en for programmerne 

passende måde ved programmernes eller 

de brugergenererede videoers begyndelse 

og slutning. 

 2. Audiovisuelle medietjenester, 

brugergenererede videoer eller 

programmer må ikke sponsoreres af 

foretagender, hvis hovedvirksomhed er 

fremstilling eller salg af cigaretter og 

andre tobaksvarer. 

 3.  Når audiovisuelle medietjenester, 
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videodelingsplatforme, brugergenererede 

videoer eller programmer sponsoreres af 

foretagender, hvis virksomhed omfatter 

fremstilling eller salg af lægemidler og 

medicinsk behandling, må denne 

sponsorering promovere foretagendets 

navn eller image, men ikke bestemte 

lægemidler eller medicinske 

behandlinger, der er receptpligtige i den 

medlemsstat, under hvis jurisdiktion 

medietjenesteudbyderen hører. 

Or. en 

Begrundelse 

Med henblik på at skabe reelt lige vilkår med det samme minimum af grundlæggende regler 

for sponsorering, flyttes artikel 10 til kapitel II, således at den finder anvendelse på alle 

tjenester. Se beslægtet ændringsforslag 72. 

 

Ændringsforslag  35 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 d (nyt) 

Direktiv 2010/13/EU 

KAPITEL II – artikel -2 c (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2d) Følgende artikel indsættes: 

 "Artikel -2c 

 1. Denne artikel finder kun 

anvendelse på programmer, der er 

produceret efter den 19. december 2009. 

 2. Produktplacering tillades i 

brugergenererede videoer og alle 

audiovisuelle medietjenester, bortset fra 

nyheds- og aktualitetsprogrammer, 

forbrugerprogrammer, religiøse 

programmer og børneprogrammer eller 

alt andet indhold, hvis målgruppe er et 

børnepublikum. 

 3. Programmer eller 

brugergenererede videoer, der indeholder 

produktplacering, skal opfylde følgende 
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krav: 

 a) Deres indhold og, såfremt der er 

tale om tv-spredning, deres 

programlægning må under ingen 

omstændigheder påvirkes på en måde, der 

berører medietjenesteudbyderens ansvar 

og redaktionelle uafhængighed. 

 b) De må ikke tilskynde direkte til 

køb eller leje af varer eller tjenesteydelser 

og indeholder navnlig ikke særlige 

reklameomtaler af sådanne varer eller 

tjenesteydelser. 

 c) De må ikke give de pågældende 

produkter en unødigt fremtrædende rolle. 

 d) Seerne informeres tydeligt om, at 

der foregår produktplacering. 

Programmer eller brugergenererede 

videoer, der indeholder produktplacering, 

markeres på passende vis ved 

programmets begyndelse og slutning. 

 Undtagelsesvis kan medlemsstaterne 

vælge at fravige kravene i afsnit 1, litra 

d), forudsat at det pågældende program 

hverken er produceret eller bestilt af 

tjenesteudbyderen selv eller en 

virksomhed, der er tilknyttet 

tjenesteudbyderen. 

 Under alle omstændigheder må 

programmer eller brugergenererede 

videoer ikke indeholde produktplacering 

af: 

 a) tobaksvarer eller cigaretter eller 

produktplacering fra foretagender, hvis 

hovedvirksomhed er fremstilling eller salg 

af cigaretter og andre tobaksvarer 

 b) bestemte lægemidler eller 

medicinske behandlinger, der er 

receptpligtige i den medlemsstat, under 

hvis jurisdiktion medietjenesteudbyderen 

hører." 

Or. en 
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Begrundelse 

Med henblik på at skabe reelt lige vilkår med det samme minimum af grundlæggende regler 

for produktplacering, flyttes artikel 11 til kapitel II, således at den finder anvendelse på alle 

tjenester. Se ændringsforslag 73, hvor artikel 11 i overensstemmelse hermed udgår. 

 

Ændringsforslag  36 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 e (nyt) 

Direktiv 2010/13/EU 

Kapitel II – artikel -2 d (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2e) Følgende artikel indsættes: 

 "Artikel -2d 

 Medlemsstaterne sikrer, at udbydere af 

medietjenester og videodelingsplatforme 

under deres jurisdiktion ikke sender 

spillefilm uden for de perioder, der er 

aftalt med rettighedshaverne." 

Or. en 

Begrundelse 

Med henblik på at skabe reelt lige vilkår med det samme minimum af grundlæggende regler 

for beskyttelse af spillefilm, flyttes artikel 8 til kapitel II, således at den finder anvendelse på 

alle tjenester. Se ændringsforslag 68, hvor artikel 8 i overensstemmelse hermed udgår. 

 

Ændringsforslag  37 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 f (nyt) 

Direktiv 2010/13/EU 

Kapitel II – artikel -2 e (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2f) Følgende artikel indsættes: 

 "Artikel -2e 

 Medlemsstaterne sikrer, at udbydere af 

audiovisuelle medietjenester og 

videodelingsplatforme under deres 
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jurisdiktion giver modtagerne af en 

tjeneste let, umiddelbar og vedvarende 

adgang til som minimum følgende 

oplysninger: 

 a) navnet på udbyderen af 

medietjenesten eller 

videodelingsplatformen 

 b) den fysiske adresse, hvor 

udbyderen af medietjenesten eller 

videodelingsplatformen er etableret 

 c) oplysninger om udbyderen af 

medietjenesten eller 

videodelingsplatformen, herunder 

udbyderens e-post-adresse eller 

firmawebsted, som gør det muligt at 

kontakte den pågældende hurtigt på en 

direkte og effektiv måde 

 d) den medlemsstat, hvis jurisdiktion 

udbyderne af medietjenester eller 

videodelingsplatforme hører under, og de 

kompetente regulerings-eller 

tilsynsorganer." 

Or. en 

Begrundelse 

Med henblik på at skabe reelt lige vilkår med det samme minimum af grundlæggende regler 

for ret til information for modtagere af en tjeneste, udvides den nuværende artikel 5 i det 

eksisterende direktiv til at omfatte videodelingsplatformstjenester og flyttes til kapitel II. Se 

ændringsforslag 64, hvor artikel 5 i overensstemmelse hermed udgår. 

 

Ændringsforslag  38 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 h (nyt) 

Direktiv 2010/13/EU 

Kapitel II – artikel -2 f (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2h) Følgende artikel indsættes: 

 "Artikel -2f 

 1. Medlemsstaterne sikrer med 

passende midler og inden for rammerne 
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af deres lovgivning, at udbydere af 

medietjenester og videodelingsplatforme 

under deres jurisdiktion reelt overholder 

dette direktiv. 

 2. Medlemsstaterne kan kræve, at 

udbydere af medietjenester og 

videodelingsplatforme under deres 

jurisdiktion overholder mere detaljerede 

eller strengere bestemmelser med hensyn 

til artikel -2 til -2e, artikel 7, artikel 13, 

artikel 16, artikel 17, artikel 19 til 26, 

artikel 30 og 30a, forudsat at disse 

bestemmelser er i overensstemmelse med 

EU-retten og frihedsrettighederne på 

kommunikationsområdet. 

 3. Medlemsstaterne fremmer 

regulering og selvregulering gennem 

adfærdskodekser, som vedtages på 

nationalt plan på de områder, der 

samordnes ved dette direktiv, i det omfang 

deres retssystem tillader sådan regulering. 

Disse kodekser bør nyde bred accept 

blandt de berørte parter i de pågældende 

medlemsstater. Kodeksernes formål skal 

fastlægges tydeligt og utvetydigt i dem. De 

skal sikre regelmæssig, gennemsigtig og 

uafhængig overvågning og evaluering af 

opnåelsen af de opstillede målsætninger. 

De skal sikre effektiv håndhævelse, 

herunder hensigtsmæssige, effektive og 

passende sanktioner. 

 4. Kommissionen og ERGA 

tilskynder udbydere af medietjenester og 

videodelingsplatforme til at udveksle 

bedste praksis i forbindelse med 

samreguleringsordninger på tværs af EU. 

 5. I samarbejde med medlemsstaterne 

fremmer Kommissionen i givet fald 

udviklingen af EU-adfærdskodekser i 

samråd med udbydere af medietjenester 

og videodelingsplatforme. Udkast til EU-

adfærdskodekser og ændringer eller 

udvidelser af eksisterende EU-

adfærdskodekser forelægges 

Kommissionen af underskriverne af disse 

kodekser. Det i henhold til artikel 29 

nedsatte kontaktudvalg træffer afgørelse 
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om udkast, ændringer eller udvidelser af 

disse kodekser. Kommissionen 

offentliggør kodekserne. 

 6. Hvis et nationalt uafhængigt 

tilsynsorgan konkluderer, at en 

adfærdskodeks eller dele af den har vist 

sig ikke at være effektiv nok, kan dette 

tilsynsorgans medlemsstat forlange, at 

udbydere af medietjenester og 

videodelingsplatforme under dens 

jurisdiktion opfylder mere detaljerede 

eller strengere regler i overensstemmelse 

med EU-retten og under overholdelse af 

frihedsrettighederne på 

kommunikationsområdet. Denne form for 

lovgivning meddeles omgående til 

Kommissionen. 

 7. Direktiv 2000/31/EF finder 

anvendelse, medmindre andet er fastsat i 

nærværende direktiv. I tilfælde af 

modstrid mellem en bestemmelse i direktiv 

2000/31/EF og en bestemmelse i 

nærværende direktiv, har bestemmelserne 

i nærværende direktiv forrang, 

medmindre andet er fastsat heri.« 

Or. en 

Begrundelse 

For at sikre, at de samme proceduremæssige regler finder anvendelse på sam- og 

selvregulering, samt for at strømline etableringen af adfærdskodekser, indføres der hermed 

en ny artikel -2f. Den har til formål at samle alle bestemmelser vedrørende sam- og 

selvregulering og adfærdskodekser, der findes i artikel 4 og 9 i det eksisterende direktiv, og i 

artikel 6a og 28a i den ændrede retsakt. Se hermed forbundne ændringsforslag 61 og 69. 

 

Ændringsforslag  39 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 i (nyt) 

Direktiv 2010/13/EU 

Kapitel II a (nyt) – overskrift 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2i) Følgende kapitel indsættes: 
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 KAPITEL IIa 

 BESTEMMELSER OM 

AUDIOVISUELLE MEDIETJENESTER 

Or. en 

 

Ændringsforslag  40 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra a 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 2 – stk. 3 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) Stk. 3, litra b), affattes således: udgår 

b) "b) Hvis en medietjenesteudbyder 

har sit hovedkontor i én medlemsstat, men 

de redaktionelle beslutninger om den 

audiovisuelle medietjeneste træffes i en 

anden medlemsstat, anses 

medietjenesteudbyderen for at være 

etableret i den medlemsstat, hvor 

størstedelen af de medarbejdere, der er 

beskæftiget med den audiovisuelle 

medietjenestevirksomhed, arbejder." 

 

Or. en 

 

Ændringsforslag  41 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra a a (nyt) 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 2 – stk. 4 

 

Gældende tekst Ændringsforslag 

 aa) Artikel 2, stk. 4, ændres således: 

4. Medietjenesteudbydere, som ikke 

er omfattet af stk. 3, anses for at høre under 

en medlemsstats jurisdiktion i følgende 

tilfælde: 

4. Medietjenesteudbydere, som ikke 

er omfattet af stk. 3, anses for at høre under 

en medlemsstats jurisdiktion i følgende 

tilfælde: 

a) De benytter en satellit-uplink fra a) De benytter en satellit-uplink fra 
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den pågældende medlemsstat. den pågældende medlemsstat eller 

b) De benytter ikke en satellit-uplink 

fra den pågældende medlemsstat, men 
benytter dog satellitkapacitet, der tilhører 

denne medlemsstat. 

b) De benytter satellitkapacitet, der 

tilhører denne medlemsstat. 

Or. en 

(Dette ændringsforslag har til formål at ændre en bestemmelser i den eksisterende retsakt - 

artikel 1, stk. 1, litra m - som der ikke blev henvist til i Kommissionens forslag. Bemærk 

imidlertid venligst, at dette ændringsforslag ikke medfører noget nyt væsentligt punkt i 

revisionen af direktivet, men blot indfører en ændring, der er nødvendigt for at sikre juridisk 

sammenhæng med ordførernes holdning.) 

Begrundelse 

Placeringen af up-link kan ændres på meget kort tid. En tydeliggørelse af denne bestemmelse 

giver de nationale tilsynsorganer mulighed for hurtigt at bestemme, på hvilken jurisdiktion 

den finder anvendelse på et meget specifikt tidspunkt.  

 

Ændringsforslag  42 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra b 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 2 – stk. 5 b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5b. Hvis de pågældende medlemsstater 

ved anvendelse af artikel 3 og 4 i dette 

direktiv ikke kan enes om, hvilken 

medlemsstat der har jurisdiktionen, skal de 

forelægge sagen for Kommissionen uden 

unødig forsinkelse. Kommissionen kan 

anmode gruppen af europæiske 

tilsynsmyndigheder for audiovisuelle 

medietjenester (ERGA) om at afgive en 

udtalelse om sagen inden for 15 

arbejdsdage efter, at Kommissionens 

anmoder om det. Hvis Kommissionen 

anmoder om en udtalelse fra ERGA, 

suspenderes de i artikel 3, stk. 5, og artikel 

4, stk. 5, fastsatte tidsfrister, indtil ERGA 

har vedtaget en udtalelse." 

5b. Hvis de pågældende medlemsstater 

ved anvendelse af artikel 3 og 4 i dette 

direktiv ikke kan enes om, hvilken 

medlemsstat der har jurisdiktionen, skal de 

forelægge sagen for Kommissionen uden 

unødig forsinkelse. Kommissionen kan 

anmode gruppen af europæiske 

tilsynsmyndigheder for audiovisuelle 

medietjenester (ERGA) om at afgive et 

foreløbigt udkast til udtalelse om sagen 

inden for 15 arbejdsdage efter, at 

Kommissionens anmoder om det. 

Kontaktudvalget træffer omgående 

afgørelse om udkastet til udtalelse. Hvis 

Kommissionen anmoder om en udtalelse, 

suspenderes de i artikel 3, stk. 5, og artikel 

4, stk. 5, fastsatte tidsfrister, indtil 

kontaktudvalget har vedtaget en udtalelse." 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  43 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 3 – stk. 2 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) udgør en åbenlys, væsentlig og 

alvorlig overtrædelse af artikel 6 eller 12 

eller begge 

a) udgør en åbenlys, væsentlig og 

alvorlig overtrædelse af artikel -2, stk. 1 

Or. en 

Begrundelse 

Artikel 6 og 12 er blevet samlet til en ny artikel -2. Se ændringsforslag 32. 

 

Ændringsforslag  44 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 3 – stk. 2 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) bringer den offentlige sikkerhed i 

fare eller udgør en væsentlig og alvorlig 

risiko for at bringe den i fare, herunder 

med hensyn til national sikkerhed og 

forsvar, eller 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  45 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 3 – stk. 2 – litra c 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) bringer folkesundheden i fare eller 

udgør en væsentlig og alvorlig risiko for 

at bringe den i fare. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  46 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 3 – stk. 3 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) I løbet af det år, der er gået forud 

for den i litra b) i dette stykke omhandlede 

underretning, har 

medietjenesteudbyderen efter den 

pågældende medlemsstats mening handlet 

i strid med stk. 2, litra a), litra b) eller litra 

c), ved mindst to lejligheder 

udgår 

Or. en 

Begrundelse 

Denne bestemmelse bør udgå. En medlemsstat bør ikke skulle vente et år og ej heller på 

endnu en overtrædelse, før den kan foretage sig noget. 

 

Ændringsforslag  47 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 3 – stk. 3 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) Den pågældende medlemsstat har 

skriftligt underrettet 

medietjenesteudbyderen, den medlemsstat, 

under hvis jurisdiktion udbyderen 

b) Den pågældende medlemsstat har 

skriftligt underrettet 

medietjenesteudbyderen, den medlemsstat, 

under hvis jurisdiktion udbyderen 
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henhører, og Kommissionen om de 

påståede overtrædelser og om de 

foranstaltninger, som den agter at træffe, 

hvis sådanne påståede overtrædelser 

forekommer igen 

henhører, og Kommissionen om den 

påståede overtrædelse og om de 

foranstaltninger, som den agter at træffe, 

hvis en sådan påstået overtrædelse 

forekommer igen 

Or. en 

 

Ændringsforslag  48 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 3 – stk. 3 – litra d 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

d) Medietjenesteudbyderen har 

handlet i strid med stk. 2, litra a), litra b) 

eller litra c), mindst én gang efter den i 

litra b) i dette stykke omhandlede 

underretning 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  49 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 3 – stk. 3 – litra e 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

e) Den underrettende medlemsstat har 

respekteret den pågældende 

medietjenesteudbyders ret til forsvar og 

navnlig givet udbyderen mulighed for at 

udtrykke sin holdning til de påståede 

overtrædelser og de foranstaltninger, som 

medlemsstaten agter at træffe. Den skal 

tage behørigt hensyn til denne holdning og 

holdningen hos den medlemsstat, der har 

jurisdiktionen. 

e) Den underrettende medlemsstat har 

respekteret den pågældende 

medietjenesteudbyders ret til forsvar og 

navnlig givet udbyderen mulighed for at 

udtrykke sin holdning til den påståede 

overtrædelse og de foranstaltninger, som 

medlemsstaten agter at træffe. Den skal 

tage behørigt hensyn til denne holdning og 

holdningen hos den medlemsstat, der har 

jurisdiktionen. 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  50 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 3 – stk. 3 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Stk. 3, litra a) og d), gælder kun for 

lineære tjenester. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  51 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 3 – stk. 4 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Senest tre måneder efter underretningen 

om de foranstaltninger, som medlemsstaten 

agter at træffe under anvendelse af stk. 2 

og 3, og efter at have rådført sig med 

ERGA, træffer Kommissionen afgørelse 

om, hvorvidt disse foranstaltninger er 

forenelige med EU-retten. Fristen løber fra 

dagen efter modtagelsen af en fuldstændig 

underretning. Underretningen betragtes 

som fuldstændig, hvis Kommissionen ikke 

inden for tre måneder fra modtagelsen af 

underretningen eller fra modtagelsen af 

eventuelle ønskede supplerende 

oplysninger anmoder om yderligere 

oplysninger. 

Senest to måneder efter underretningen om 

de foranstaltninger, som medlemsstaten 

agter at træffe under anvendelse af stk. 2 

og 3, og efter at have rådført sig med 

kontaktudvalget, træffer Kommissionen 

afgørelse om, hvorvidt disse 

foranstaltninger er forenelige med EU-

retten. Fristen løber fra dagen efter 

modtagelsen af en fuldstændig 

underretning. Underretningen betragtes 

som fuldstændig, hvis Kommissionen ikke 

inden for én måned fra modtagelsen af 

underretningen eller fra modtagelsen af 

eventuelle ønskede supplerende 

oplysninger anmoder om yderligere 

oplysninger. 

Or. en 
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Ændringsforslag  52 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 3 – stk. 4 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Hvis Kommissionen betragter 

underretningen som ufuldstændig, anmoder 

den om alle nødvendige yderligere 

oplysninger. Kommissionen underretter 

medlemsstaten om modtagelsen af svaret 

på anmodningen. 

Hvis Kommissionen betragter 

underretningen som ufuldstændig, anmoder 

den omgående om alle nødvendige 

yderligere oplysninger. Kommissionen 

underretter medlemsstaten om modtagelsen 

af svaret på anmodningen. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  53 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 3 – stk. 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. Stk. 3 og 4 er ikke til hinder for, at 

der iværksættes procedurer, forholdsregler 

eller sanktioner som følge af de 

pågældende overtrædelser i den 

medlemsstat, under hvis jurisdiktion den 

pågældende medietjenesteudbyder hører. 

5. Stk. 3 og 4 er ikke til hinder for, at 

der iværksættes procedurer, forholdsregler 

eller sanktioner som følge af den 

pågældende overtrædelse i den 

medlemsstat, under hvis jurisdiktion den 

pågældende medietjenesteudbyder hører. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  54 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 3 – stk. 8 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

8. Medlemsstaterne og Kommissionen 8. Medlemsstaterne og Kommissionen 
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skal jævnligt udveksle erfaringer og bedste 

praksis vedrørende den procedure, der er 

fastlagt i stk. 2 til 7, inden for rammerne af 

det kontaktudvalg, der er nedsat i henhold 

til artikel 29, og ERGA" 

skal jævnligt udveksle erfaringer og bedste 

praksis vedrørende den procedure, der er 

fastlagt i stk. 2 til 7, inden for rammerne af 

kontaktudvalget og ERGA". 

Or. en 

 

Ændringsforslag  55 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra a 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 4 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medlemsstaterne kan kræve, at 

medietjenesteudbydere under deres 

jurisdiktion overholder mere detaljerede 

eller strengere bestemmelser med hensyn 

til artikel 5, 6, 6a, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 

19 til 26, 30 og 30a, forudsat at disse 

bestemmelser er i overensstemmelse med 

EU-retten. 

1. I tilfælde, hvor en medlemsstat: 

 a) har udøvet sin ret til i henhold til 

artikel -2f, stk. 2, at vedtage mere 

detaljerede eller strengere bestemmelser i 

offentlighedens interesse, og 

 b) vurderer, at et tv-

spredningsforetagende under en anden 

medlemsstats jurisdiktion udbyder en 

fjernsynsudsendelse, som helt eller 

fortrinsvis er rettet mod dens område, 

 kan den kontakte den medlemsstat, der 

har jurisdiktion, med henblik på at finde 

en gensidigt tilfredsstillende løsning på 

eventuelle problemer. Ved modtagelsen af 

en begrundet anmodning fra den 

pågældende medlemsstat skal den 

medlemsstat, der har jurisdiktion, anmode 

tv-spredningsforetagendet om at 

overholde de relevante bestemmelser 

vedrørende offentlighedens interesse. Den 

medlemsstat, der har jurisdiktion, skal 

underrette førstnævnte medlemsstat om 
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resultatet af denne anmodning inden 2 

måneder. Hver af de to medlemsstater kan 

anmode kontaktudvalget om at behandle 

sagen. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  56 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra a a (nyt) 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 4 – stk. 2 

 

Gældende tekst Ændringsforslag 

 aa) Artikel 4, stk. 2, udgår. 

2. I tilfælde, hvor en medlemsstat:  

a) har udøvet sin ret til i henhold til 

stk. 1 at vedtage mere detaljerede eller 

strengere bestemmelser vedrørende 

offentlighedens interesse og 

 

b) vurderer, at et tv-

spredningsforetagende under en anden 

medlemsstats jurisdiktion udbyder en 

fjernsynsudsendelse, som helt eller 

fortrinsvis er rettet mod dens område, 

 

kan den kontakte den medlemsstat, der 

har jurisdiktion, med henblik på at finde 

en gensidigt tilfredsstillende løsning på 

eventuelle problemer. Ved modtagelsen af 

en begrundet anmodning fra den 

pågældende medlemsstat skal den 

medlemsstat, der har jurisdiktion, anmode 

tv- spredningsforetagendet om at 

overholde de relevante bestemmelser 

vedrørende offentlighedens interesse. Den 

medlemsstat, der har jurisdiktion, skal 

underrette førstnævnte medlemsstat om 

resultatet af denne anmodning inden to 

måneder. Hver af de to medlemsstater kan 

anmode det kontaktudvalg, der er nedsat i 

henhold til artikel 29, om at behandle 

sagen. 
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Or. en 

(Dette ændringsforslag har til formål at ændre en bestemmelser i den eksisterende retsakt - 

artikel 4, stk. 2 - som der ikke blev henvist til i Kommissionens forslag. Bemærk imidlertid 

venligst, at dette ændringsforslag ikke medfører noget nyt væsentligt punkt i revisionen af 

direktivet, men blot indfører en ændring, der er nødvendigt for at sikre juridisk sammenhæng 

med ordførernes holdning.) 

 

Ændringsforslag  57 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra c 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 4 – stk. 4 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(c) Kommissionen træffer efter at have 

rådført sig med ERGA afgørelse om, at 

foranstaltningerne er forenelige med EU-

retten, og navnlig om, at den vurdering, der 

er foretaget af den medlemsstat, der træffer 

foranstaltningerne, jf. stk. 2 og 3, hviler på 

et korrekt grundlag. 

c) Kommissionen træffer efter at have 

rådført sig med kontaktudvalget afgørelse 

om, at foranstaltningerne er forenelige med 

EU-retten, og navnlig om, at den 

vurdering, der er foretaget af den 

medlemsstat, der træffer 

foranstaltningerne, jf. stk. 1 og 3, hviler på 

et korrekt grundlag. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  58 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra c 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 4 – stk. 5 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Kommissionen træffer afgørelse senest tre 

måneder efter at have modtaget 

underretningen, jf. stk. 4, litra a). Fristen 

løber fra dagen efter modtagelsen af en 

fuldstændig underretning. Underretningen 

betragtes som fuldstændig, hvis 

Kommissionen ikke inden for tre måneder 

fra modtagelsen af underretningen eller fra 

modtagelsen af eventuelle ønskede 

Kommissionen træffer afgørelse senest to 

måneder efter at have modtaget 

underretningen, jf. stk. 3, litra a). Fristen 

løber fra dagen efter modtagelsen af en 

fuldstændig underretning. Underretningen 

betragtes som fuldstændig, hvis 

Kommissionen ikke inden for én måned 

fra modtagelsen af underretningen eller fra 

modtagelsen af eventuelle ønskede 
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supplerende oplysninger anmoder om 

yderligere oplysninger. 

supplerende oplysninger anmoder om 

yderligere oplysninger. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  59 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra c 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 4 – stk. 5 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Hvis Kommissionen betragter 

underretningen som ufuldstændig, anmoder 

den om alle nødvendige yderligere 

oplysninger. Kommissionen underretter 

medlemsstaten om modtagelsen af svaret 

på anmodningen. 

Hvis Kommissionen betragter 

underretningen som ufuldstændig, anmoder 

den omgående om alle nødvendige 

yderligere oplysninger. Kommissionen 

underretter medlemsstaten om modtagelsen 

af svaret på anmodningen. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  60 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra c a (nyt) 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 4 – stk. 6 

 

Gældende tekst Ændringsforslag 

 ca) Stk. 6 udgår 

6.  Medlemsstaterne sikrer ved 

passende midler og inden for rammerne 

af deres lovgivning, at 

medietjenesteudbyderne under deres 

jurisdiktion reelt overholder dette direktiv. 

 

Or. en 

(Dette ændringsforslag har til formål at ændre en bestemmelser i den eksisterende retsakt - 

artikel 4, stk. 6 - som der ikke blev henvist til i Kommissionens forslag. Bemærk imidlertid 

venligst, at dette ændringsforslag ikke medfører noget nyt væsentligt punkt i revisionen af 
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direktivet, men blot indfører en ændring, der er nødvendigt for at sikre juridisk sammenhæng 

med ordførernes holdning.) 

Begrundelse 

Denne bestemmelse er flyttet til artikel -2f, stk. 1. Se ændringsforslag 38. 

 

Ændringsforslag  61 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra d 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 4 – stk. 7 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

d) Stk. 7 affattes således: d) Stk. 7 udgår 

7. Medlemsstaterne fremmer 

samregulering og selvregulering gennem 

adfærdskodekser, som vedtages på 

nationalt plan på de områder, der 

samordnes ved dette direktiv, i det omfang 

deres retssystem tillader sådan regulering. 

Disse kodekser udformes, så de nyder 

bred accept blandt de vigtigste berørte 

parter i de pågældende medlemsstater. 

Kodeksernes formål skal fastlægges 

tydeligt og utvetydigt i dem. De skal sikre 

regelmæssig, gennemsigtig og uafhængig 

overvågning og evaluering af opnåelsen 

af de opstillede målsætninger. De skal 

sikre effektiv håndhævelse, herunder 

hensigtsmæssige, effektive og passende 

sanktioner. 

 

Udkast til de i artikel 6a, stk. 3, og artikel 

9, stk. 2 og 4, omhandlede EU-

adfærdskodekser og ændringer eller 

udvidelser af nuværende EU-

adfærdskodekser skal forelægges 

Kommissionen af underskriverne af disse 

kodekser. 

 

Kommissionen kan anmode ERGA om at 

afgive en udtalelse om disse udkast og 

ændringer og udvidelserne af kodekserne. 

Kommissionen kan offentliggøre 

kodekserne efter behov." 
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Or. en 

Begrundelse 

Se artikel -2f, stk. 3, ændringsforslag 38. 

 

Ændringsforslag  62 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra d a (nyt) 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 4 – stk. 8 

 

Gældende tekst Ændringsforslag 

 da) Stk. 8 udgår 

8. Direktiv 2000/31/EF finder 

anvendelse, medmindre andet er fastsat i 

nærværende direktiv. I tilfælde af 

modstrid mellem en bestemmelse i direktiv 

2000/31/EF og en bestemmelse i 

nærværende direktiv, har bestemmelserne 

i nærværende direktiv forrang, 

medmindre andet er fastsat heri. 

 

Or. en 

(Dette ændringsforslag har til formål at ændre en bestemmelser i den eksisterende retsakt - 

artikel 4, stk. 8 - som der ikke blev henvist til i Kommissionens forslag. Bemærk imidlertid 

venligst, at dette ændringsforslag ikke medfører noget nyt væsentligt punkt i revisionen af 

direktivet, men blot indfører en ændring, der er nødvendigt for at sikre juridisk sammenhæng 

med ordførernes holdning.) 

Begrundelse 

Se artikel -2f, stk. 7, ændringsforslag 38. 

 

Ændringsforslag  63 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6 

Direktiv 2010/13/EU 

Kapitel III – overskrift 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

6) Overskriften på kapitel III affattes 

således: 

6) Kapitel III og overskriften til det 

udgår. 

BESTEMMELSER, SOM FINDER 

ANVENDELSE PÅ AUDIOVISUELLE 

MEDIETJENESTER 

 

Or. en 

 

Ændringsforslag  64 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 5 – litra d 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

7) Artikel 5, litra d), affattes således: 7) Artikel 5 udgår. 

d) den medlemsstat, hvis jurisdiktion 

medietjenesteudbyderne hører under, og 

de kompetente reguleringsmyndigheder 

eller tilsynsorganer. 

 

Or. en 

Begrundelse 

Se artikel -2e, ændringsforslag 37. 

 

Ændringsforslag  65 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

8) Artikel 6 affattes således: 8) Artikel 6 udgår. 

Medlemsstaterne sikrer ved passende 

midler, at audiovisuelle medietjenester fra 
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tjenesteudbydere under deres jurisdiktion 

ikke på nogen måde tilskynder til vold 

eller had rettet mod en gruppe af personer 

eller et medlem af en sådan gruppe på 

grund af køn, race eller etnisk oprindelse, 

religion eller tro, handicap, alder eller 

seksuel orientering. 

Or. en 

Begrundelse 

Se artikel -2, ændringsforslag 32. 

 

Ændringsforslag  66 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 6a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

9) Som artikel 6a indsættes: udgår 

Artikel 6a  

1. Medlemsstaterne sikrer, at 

udbydere af audiovisuelle medietjenester 

fremlægger tilstrækkelige oplysninger 

over for seerne om indhold, som kan 

skade mindreåriges fysiske, psykiske og 

moralske udvikling. Til dette formål kan 

medlemsstaterne bruge et system med 

beskrivelser af indholdet af den enkelte 

audiovisuelle medietjeneste. 

 

2. Ved gennemførelsen af denne 

artikel tilskynder medlemsstaterne til 

samregulering. 

 

3. Kommissionen og ERGA 

tilskynder udbydere af medietjenester til at 

udveksle eksempler på bedste praksis i 

forbindelse med samreguleringsordninger 

på tværs af EU. Hvor det er 

hensigtsmæssigt, fremmer Kommissionen 

udviklingen af EU-adfærdskodekser." 
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Or. en 

Begrundelse 

Se artikel -2 og ændringsforslag 32. 

 

Ændringsforslag  67 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 7 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

10) Artikel 7 udgår. 10) Artikel 7 affattes således: 

 "Artikel 7 

 1. Medlemsstaterne sikrer, at 

medietjenesteudbydere under deres 

jurisdiktion til stadighed og gradvis gør 

deres tjenester mere tilgængelige for syns- 

og hørehæmmede, idet der sigtes mod en 

næsten fuldstændig tilgængelighed inden 

udgangen af 2027. 

 2. For så vidt angår gennemførelsen 

af denne artikel, tilskynder 

medlemsstaterne til udvikling af 

adfærdskodekser for selv- og 

samregulering . Kommissionen og ERGA 

tilskynder udbydere af medietjenester til at 

udveksle bedste praksis i forbindelse med 

samreguleringsordninger på tværs af EU. 

 3. Senest den ... [tre år efter dette 

direktivs ikrafttrædelse] og derefter hvert 

tredje år forelægger Kommissionen 

Europa-Parlamentet, Rådet og Det 

Europæiske Økonomiske og Sociale 

Udvalg en rapport om anvendelsen af 

denne bestemmelse. 

Or. en 

Begrundelse 

Det er vigtigt at sikre, at tilgængelighed behandles på behørig måde i dette direktiv, således 
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at FN's konvention om handicappedes rettigheder respekteres. 

 

Ændringsforslag  68 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10 a (nyt) 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 8 

 

Gældende tekst Ændringsforslag 

 10a) Artikel 8 udgår. 

Artikel 8  

Medlemsstaterne sikrer, at 

medietjenesteudbydere under deres 

jurisdiktion ikke sender spillefilm uden 

for de perioder, der er aftalt med 

rettighedshaverne. 

 

Or. en 

(Dette ændringsforslag har til formål at ændre en bestemmelser i den eksisterende retsakt - 

artikel 8, stk. 8 - som der ikke blev henvist til i Kommissionens forslag. Bemærk imidlertid 

venligst, at dette ændringsforslag ikke medfører noget nyt væsentligt punkt i revisionen af 

direktivet, men blot indfører en ændring, der er nødvendigt for at sikre juridisk sammenhæng 

med ordførernes holdning.) 

Begrundelse 

Se artikel -2d, ændringsforslag 36. 

 

Ændringsforslag  69 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 9 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

11) Artikel 9 ændres som følger: 11) Artikel 9 udgår. 

a) Stk. 2 affattes således:  

‘2. Medlemsstaterne og 

Kommissionen tilskynder til udvikling af 

adfærdskodekser for selv- og 
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samregulering med hensyn til underlødig 

audiovisuel kommerciel kommunikation, 

som følger med eller er indeholdt i 

programmer, hvis målgruppe i høj grad er 

børn, for fødevarer og drikkevarer, der 

indeholder næringsstoffer og andre 

stoffer med en ernæringsmæssig eller 

fysiologisk virkning, som det ikke 

anbefales at indtage i overdreven mængde 

i den samlede kost, navnlig fedt, 

transfedtsyrer, salt eller natrium og 

sukker. 

Disse kodekser skal bruges til effektivt at 

mindske eksponeringen af mindreårige 

for audiovisuel kommerciel 

kommunikation for fødevarer og 

drikkevarer, der har et højt salt-, sukker- 

eller fedtindhold, eller som i andre 

henseender ikke lever op til de nationale 

eller internationale ernæringsmæssige 

retningslinjer. I kodekserne skal det 

fastsættes, at den audiovisuelle 

kommercielle kommunikation ikke må 

fremhæve positive ernæringsmæssige 

aspekter ved sådanne fødevarer og 

drikkevarer. 

 

Kommissionen og ERGA skal tilskynde til 

udveksling af bedste praksis om selv- og 

samreguleringsordninger på tværs af EU. 

Hvor det er hensigtsmæssigt, fremmer 

Kommissionen udviklingen af EU-

adfærdskodekser. 

 

b) Som stk. 3 og 4 indsættes:  

‘3. Medlemsstaterne og 

Kommissionen tilskynder til udvikling af 

adfærdskodekser for selv- og 

samregulering med hensyn til underlødig 

audiovisuel kommerciel kommunikation 

for alkoholholdige drikkevarer. Disse 

kodekser skal bruges til effektivt at 

begrænse eksponeringen af mindreårige 

for audiovisuel kommerciel 

kommunikation for alkoholholdige 

drikkevarer. 

 

4. Kommissionen og ERGA skal 

tilskynde til udveksling af bedste praksis 

om selv- og samreguleringsordninger på 
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tværs af EU. Hvis det skønnes 

hensigtsmæssigt, fremmer Kommissionen 

udviklingen af EU-adfærdskodekser." 

Or. en 

Begrundelse 

Se artikel -2, ændringsforslag 32. 

 

Ændringsforslag  70 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11 a (nyt) 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 9 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 11a) Følgende artikel indsættes: 

 "Artikel 9a 

 Medlemsstaterne kan træffe passende 

foranstaltninger til at sikre audiovisuelle 

medietjenester af almen interesse en tilpas 

fremtrædende placering. 

 Sådanne foranstaltninger skal være 

forholdsmæssige og opfylde generelle 

målsætninger såsom mediepluralisme, 

ytringsfrihed og kulturel mangfoldighed, 

som medlemsstaterne klart har defineret i 

overensstemmelse med EU-retten. 

Medlemsstaterne kan pålægge udbydere 

af audiovisuelle medietjenester, der 

målretter deres tjenester mod publikum 

inden for deres territorium, men som er 

etableret i andre medlemsstater, at tilpasse 

sig disse foranstaltninger. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  71 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11 b (nyt) 
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Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 9 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 11b. Følgende artikel indsættes: 

 "Artikel 9b 

 Medlemsstaterne sikrer, at tredjemand 

bortset fra modtagere af en tjeneste ikke 

ændrer programmer og tjenester fra de 

berørte udbydere af medietjenester uden 

disses udtrykkelige samtykke." 

Or. en 

 

Ændringsforslag  72 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 10 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(12) Artikel 10, litra b), affattes således: 12) Artikel 10 affattes således: 

"b)  De må ikke direkte tilskynde til 

køb eller leje af varer eller 

tjenesteydelser." 

Nyheds- og aktualitetsprogrammer må 

ikke sponsoreres. Medlemsstaterne kan 

vælge at forbyde, at der vises et 

sponsorlogo under børneprogrammer, 

dokumentarprogrammer og religiøse 

programmer. 

Or. en 

Begrundelse 

Se artikel -2b, ændringsforslag 34. Den resterende del finder kun anvendelse på audiovisuelle 

medietjenester. 

 

Ændringsforslag  73 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13 
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Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 11 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

13) Artikel 11 affattes således: 13) Artikel 11 udgår. 

Artikel 11  

1. Stk. 2, 3 og 4 finder kun 

anvendelse på programmer, der er 

produceret efter den 19. december 2009. 

 

2. Produktplacering tillades i alle 

audiovisuelle medietjenester, bortset fra 

tv-aviser og nyhedsmagasiner, 

forbrugerprogrammer, religiøse 

programmer og programmer, som ses af 

mange børn. 

 

3. Programmer, der indeholder 

produktplacering, skal opfylde følgende 

krav: 

 

a) Deres indhold og, såfremt der er 

tale om tv-spredning, deres 

programlægning må under ingen 

omstændigheder påvirkes på en måde, der 

berører medietjenesteudbyderens ansvar 

og redaktionelle uafhængighed. 

 

b) De må ikke direkte tilskynde til 

køb eller leje af varer eller tjenesteydelser. 

 

c) Seerne informeres tydeligt om, at 

der foregår produktplacering. Indeholder 

et program produktplacering, markeres 

det på passende vis ved programmets 

begyndelse og slutning, samt når et 

program fortsættes efter en reklamepause, 

for at undgå enhver vildledning af seeren. 

 

Undtagelsesvis kan medlemsstaterne 

vælge at fravige kravene i litra c), 

forudsat at det pågældende program 

hverken er produceret eller bestilt af 

medietjenesteudbyderen selv eller en 

virksomhed, der er tilknyttet 

medietjenesteudbyderen. 

 

4. Under alle omstændigheder må 

programmer ikke indeholde 

produktplacering af: 
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a) tobaksvarer eller cigaretter eller 

produktplacering fra foretagender, hvis 

hovedvirksomhed er fremstilling eller salg 

af cigaretter og andre tobaksvarer 

 

b) bestemte lægemidler eller 

medicinske behandlinger, der er 

receptpligtige i den medlemsstat, under 

hvis jurisdiktion medietjenesteudbyderen 

hører." 

 

Or. en 

Begrundelse 

Se artikel -2c, ændringsforslag 35. 

 

Ændringsforslag  74 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 12 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

14) Artikel 12 affattes således og 

flyttes til kapitel III: 

14) Artikel 12 udgår. 

Artikel 12  

Medlemsstaterne træffer passende 

foranstaltninger for at sikre, at 

programmer, der leveres af udbydere af 

audiovisuelle medietjenester under deres 

jurisdiktion, og som kan skade 

mindreåriges fysiske, psykiske og 

moralske udvikling, kun stilles til 

rådighed på en sådan måde, at 

mindreårige normalt ikke hører eller ser 

dem. Blandt sådanne foranstaltninger kan 

nævnes valg af sendetidspunkt, værktøjer 

til alderskontrol eller andre tekniske 

foranstaltninger. Foranstaltningerne skal 

stå i et rimeligt forhold til programmets 

mulige skadevirkninger. 

 

Det mest skadelige indhold, såsom 

umotiveret vold og pornografi, skal være 

underlagt de strengest mulige 
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foranstaltninger, såsom kryptering og 

effektiv forældrekontrol." 

Or. en 

Begrundelse 

Se artikel -2, ændringsforslag 32. 

 

Ændringsforslag  75 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 15 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 13 – stk. 1  

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medlemsstaterne sikrer, at on-

demand audiovisuelle medietjenester fra 

medietjenesteudbydere under deres 

jurisdiktion sørger for, at europæiske 

produktioner udgør mindst 20 % af deres 

katalog og får en tilpas fremtrædende 

placering. 

1. Medlemsstaterne sikrer, at on-

demand audiovisuelle medietjenester fra 

medietjenesteudbydere under deres 

jurisdiktion sørger for, at europæiske 

produktioner udgør mindst 30 % af deres 

katalog og får en tilpas fremtrædende 

placering. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  76 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 15 a (nyt) 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 19 – stk. 2 

 

Gældende tekst Ændringsforslag 

 15a) Artikel 19, stk. 2, udgår. 

2. Isolerede reklame- og 

teleshoppingindslag må kun forekomme 

undtagelsesvis, bortset fra transmissioner 

af sportsbegivenheder. 

 

Or. en 
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(Dette ændringsforslag har til formål at ændre en bestemmelser i den eksisterende retsakt - 

artikel 19, stk. 2 - som der ikke blev henvist til i Kommissionens forslag. Bemærk imidlertid 

venligst, at dette ændringsforslag ikke medfører noget nyt væsentligt punkt i revisionen af 

direktivet, men blot indfører en ændring, der er nødvendigt for at sikre juridisk sammenhæng 

med ordførernes holdning.) 

 

Ændringsforslag  77 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 17 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 23 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Den daglige andel af tv-reklame- og 

teleshoppingindslag i perioden mellem kl. 

7.00 og 23.00 må ikke overstige 20 %. 

1. Den daglige andel af tv-reklame- og 

teleshoppingindslag i perioden mellem kl. 

7.00 og 23.00 må ikke overstige 20 %. 

Andelen af tv-reklame- og 

teleshoppingindslag i perioden mellem kl. 

20.00 og 23.00 må ikke overstige 20 %. 

Or. en 

Begrundelse 

Det er nødvendigt at sikre passende forbrugerbeskyttelse, fordi seerne kan blive eksponeret 

for mere reklame, især i hovedsendetiden, med en sådan daglig grænse på 20 %. En 

begrænsning af reklamerne i hovedsendetiden vil ikke kun beskytte seerne, men også sikre, at 

reklameindtægterne ikke falder drastisk, således at der ikke opstår mangel på tilstrækkelig 

finansiering af produktionen af indhold. 

 

Ændringsforslag  78 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 17 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 23 – stk. 2 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) annonceringer, som tv-

spredningsforetagendet foretager i 

forbindelse med egne programmer og 

produkter med direkte tilknytning til disse 

programmer eller andre programmer fra 

andre enheder tilhørende samme 

a) annonceringer, som tv-

spredningsforetagendet foretager i 

forbindelse med egne programmer og 

produkter og tjenester med direkte 

tilknytning til disse programmer eller 

programmer, produkter og tjenester fra 
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mediekoncern enheder tilhørende samme tv-

spredningsforetagende 

Or. en 

 

Ændringsforslag  79 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 17 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 23 – stk. 2 – litra c a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ca) public service-meddelelser og 

indslag til fordel for velgørenhed 

Or. en 

 

Ændringsforslag  80 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 17 a (nyt) 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 26 

 

Gældende tekst Ændringsforslag 

 17a) I artikel 26 foretages følgende 

ændringer: 

‘Article 26 Artikel 26 

For fjernsynsudsendelser, der udelukkende 

er bestemt til det nationale område, og som 

hverken direkte eller indirekte kan 

modtages af offentligheden i en eller flere 

andre medlemsstater, kan medlemsstaterne 

under behørig hensyntagen til EU-retten 

fastsætte andre betingelser end dem, der 

gælder efter artikel 20, stk. 2, og artikel 23, 

jf. dog artikel 4. 

For fjernsynsudsendelser, der udelukkende 

er bestemt til det nationale område, og som 

hverken direkte eller indirekte kan 

modtages af offentligheden i en eller flere 

andre medlemsstater, kan medlemsstaterne 

under behørig hensyntagen til EU-retten 

fastsætte andre betingelser end dem, der 

gælder efter artikel 20, stk. 2, og artikel 23, 

jf. dog artikel -2f, stk. 1, 2 og 5. 

Or. en 
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(Dette ændringsforslag har til formål at ændre en bestemmelser i den eksisterende retsakt - 

artikel 26 - som der ikke blev henvist til i Kommissionens forslag. Bemærk imidlertid venligst, 

at dette ændringsforslag ikke medfører noget nyt væsentligt punkt i revisionen af direktivet, 

men blot indfører en ændring, der er nødvendigt for at sikre juridisk sammenhæng med 

ordførernes holdning.) 

 

Ændringsforslag  81 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 19 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 28 a  

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 28a udgår 

1. Med forbehold af artikel 14 og 15 i 

direktiv 2000/31/EF sikrer 

medlemsstaterne, at udbydere af 

videodelingsplatforme træffer passende 

foranstaltninger for at: 

 

a) beskytte mindreårige mod indhold, 

der kan skade deres fysiske, psykiske eller 

moralske udvikling 

 

b) beskytte alle borgere mod indhold, 

der tilskynder til vold eller had rettet mod 

en gruppe af personer eller et medlem af 

en sådan gruppe på grund af køn, race, 

hudfarve, religion, national eller etnisk 

oprindelse. 

 

2. Hvad der udgør passende 

foranstaltninger med henblik på stk. 1, 

fastlægges i lyset af det pågældende 

indholds art, den skade, som det kan 

forvolde, karakteristikaene ved den 

kategori af personer, der skal beskyttes, 

og de rettigheder og legitime interesser, 

der er på spil, herunder hos udbyderne af 

videodelingsplatforme og de brugere, der 

har skabt og/eller uploadet indholdet, 

samt offentlighedens interesse. 

 

Disse foranstaltninger skal efter behov 

bestå i at 

 

a) fastlægge og efter 

videodelingsplatformenes betingelser og 

vilkår anvende de principper om 
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tilskyndelse til vold eller had, der er 

omhandlet i stk. 1, litra b), og om indhold, 

som kan skade mindreåriges fysiske, 

psykiske og moralske udvikling, i 

overensstemmelse med henholdsvis artikel 

6 og 12 

b) etablere og opretholde 

mekanismer, som brugere af en 

videodelingsplatform kan bruge til over 

for udbyderen af platformen at indberette 

indhold som omhandlet i stk. 1, der 

opbevares på platformen 

 

c) etablere og opretholde systemer til 

alderskontrol af brugere af 

videodelingsplatforme for så vidt angår 

indhold, som kan skade mindreåriges 

fysiske, psykiske og moralske udvikling 

 

d) etablere og opretholde systemer, 

der gør det muligt for brugere af 

videodelingsplatforme at bedømme det i 

stk. 1 omhandlede indhold 

 

e) sikre forældrekontrolsystemer for 

så vidt angår indhold, som kan skade 

mindreåriges fysiske, psykiske og 

moralske udvikling 

 

f) etablere og opretholde systemer, 

hvorigennem udbydere af 

videodelingsplatforme over for deres 

brugere redegør for, hvordan der er taget 

stilling til den i litra b) omhandlede 

indberetning. 

 

3. Med henblik på gennemførelsen af 

de i stk. 1 og 2 omhandlede 

foranstaltninger tilskynder 

medlemsstaterne til samregulering som 

omhandlet i artikel 4, stk. 7. 

 

4. Medlemsstaterne fastlægger de 

nødvendige mekanismer til vurdering af 

hensigtsmæssigheden af de i stk. 2 og 3 

omhandlede foranstaltninger, som 

udbyderne af videodelingsplatforme har 

truffet. Medlemsstaterne overlader denne 

opgave til de i henhold til artikel 30 

udpegede myndigheder. 

 

5. Medlemsstaterne må ikke pålægge  
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udbydere af videodelingsplatforme 

foranstaltninger, som er strengere end de 

i stk. 1 og 2 omhandlede foranstaltninger. 

Medlemsstaterne må ikke udelukkes fra at 

pålægge strengere foranstaltninger med 

hensyn til ulovligt indhold. Når de 

vedtager sådanne foranstaltninger, skal 

de overholde de betingelser, der er fastsat 

i gældende EU-lovgivning, f.eks., hvis det 

er relevant, dem, der er fastsat i artikel 14 

og 15 i direktiv 2000/31/EF eller artikel 

25 i direktiv 2011/93/EU. 

6. Medlemsstaterne skal etablere 

mekanismer til sikring af klageret og ret 

til retlig prøvelse med henblik på 

bilæggelse af tvister mellem brugere og 

udbydere af videodelingsplatforme 

vedrørende anvendelsen af de i stk. 1 og 2 

omhandlede passende foranstaltninger. 

 

7. Kommissionen og ERGA 

tilskynder udbydere af 

videodelingsplatforme til at udveksle 

eksempler på bedste praksis i forbindelse 

med samreguleringsordninger på tværs af 

EU. Hvor det er hensigtsmæssigt, 

fremmer Kommissionen udviklingen af 

EU-adfærdskodekser. 

 

8. Udbydere af videodelingsplatforme 

eller, hvor det er relevant, organisationer, 

der repræsenterer udbyderne i denne 

henseende, forelægger Kommissionen 

udkast til EU-adfærdskodekser og 

ændringer af nuværende EU-

adfærdskodekser. Kommissionen kan 

anmode ERGA om at afgive en udtalelse 

om disse udkast og ændringer samt 

udvidelser af adfærdskodekserne. 

Kommissionen kan offentliggøre 

adfærdskodekserne efter behov. 

 

Or. en 

Begrundelse 

Se artikel -2, ændringsforslag 32. 
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Ændringsforslag  82 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 19 a (nyt) 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 29 

 

Gældende tekst Ændringsforslag 

 19a) I artikel 29 foretages følgende 

ændringer: 

‘Article 29 Artikel 29 

1. Der nedsættes et kontaktudvalg i 

Kommissionens regi. Udvalget består af 

repræsentanter for de kompetente 

myndigheder i medlemsstaterne. 

Formandskabet varetages af en 

repræsentant for Kommissionen, og 

udvalget mødes enten på formandens 

initiativ eller på anmodning af en 

medlemsstats delegation. 

1. Der nedsættes et kontaktudvalg i 

Kommissionens regi. Udvalget består af 

repræsentanter for de kompetente organer 

eller myndigheder i medlemsstaterne samt 

fire medlemmer af Europa-Parlamentet, 

der udpeges for tre år. Formandskabet 

varetages af en repræsentant for 

Kommissionen, og udvalget mødes enten 

på formandens initiativ eller på anmodning 

af en medlemsstats delegation. 

2. Kontaktudvalget har til opgave: 2. Ud over de beføjelser, der er 

fastsat i artikel -2f, stk. 5, artikel 2, stk. 5, 

litra b, artikel 3, stk. 4, artikel 4, stk. 1, og 

artikel 4, stk. 3, har kontaktudvalget til 

opgave: 

a) at lette den praktiske gennemførelse 

af dette direktiv gennem regelmæssige 

drøftelser om praktiske problemer i 

forbindelse med dets anvendelse, navnlig 

anvendelsen af artikel 2, og om andre 

spørgsmål, hvor en udveksling af 

synspunkter skønnes gavnlig 

a) at lette den praktiske gennemførelse 

af dette direktiv gennem regelmæssige 

drøftelser om praktiske problemer i 

forbindelse med dets anvendelse, navnlig 

anvendelsen af artikel 2, og om andre 

spørgsmål, hvor en udveksling af 

synspunkter skønnes gavnlig 

b) at afgive udtalelse på eget initiativ 

eller efter anmodning fra Kommissionen 

om medlemsstaternes anvendelse af dette 

direktiv 

b) at afgive udtalelse på eget initiativ 

eller efter anmodning fra Kommissionen 

om medlemsstaternes anvendelse af dette 

direktiv 

c) at drøfte, hvilke emner der skal 

indgå i de rapporter, som medlemsstaterne 

skal aflægge i henhold til artikel 16, stk. 3, 

og deres metodologi 

c) at drøfte, hvilke emner der skal 

indgå i de rapporter, som medlemsstaterne 

skal aflægge i henhold til artikel 16, stk. 3, 

og deres metodologi 

d) at drøfte resultatet af 

Kommissionens regelmæssige 

konsultationer med repræsentanter for tv-

spredningsforetagender, producenter, 

d) at drøfte resultatet af 

Kommissionens regelmæssige 

konsultationer med repræsentanter for tv-

spredningsforetagender, producenter, 
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forbrugere, fabrikanter, tjenesteydere, 

fagforeninger og de skabende kunstnere 

forbrugere, fabrikanter, tjenesteydere, 

fagforeninger og de skabende kunstnere 

e) at lette udvekslingen af oplysninger 

mellem medlemsstaterne og 

Kommissionen om situationen og 

udviklingen i lovgivningen om 

audiovisuelle medietjenester under 

hensyntagen til Unionens politik på det 

audiovisuelle område, og om enhver 

relevant udvikling på det tekniske område 

e) at lette udvekslingen af oplysninger 

mellem medlemsstaterne og 

Kommissionen om situationen og 

udviklingen i lovgivningen om 

audiovisuelle medietjenester under 

hensyntagen til Unionens politik på det 

audiovisuelle område, og om enhver 

relevant udvikling på det tekniske område 

f) at undersøge enhver udvikling 

inden for sektoren, som det måtte 

forekomme nyttigt at drøfte. 

f) at undersøge og afgive udtalelser til 

Kommissionen om enhver udvikling inden 

for sektoren, som det måtte forekomme 

nyttigt at drøfte.at undersøge enhver 

udvikling inden for sektoren, som det måtte 

forekomme nyttigt at drøfte. 

Or. en 

(Dette ændringsforslag har til formål at ændre en bestemmelser i den eksisterende retsakt - 

artikel 29 - som der ikke blev henvist til i Kommissionens forslag. Bemærk imidlertid venligst, 

at dette ændringsforslag ikke medfører noget nyt væsentligt punkt i revisionen af direktivet, 

men blot indfører en ændring, der er nødvendigt for at sikre juridisk sammenhæng med 

ordførernes holdning.) 

 

Ændringsforslag  83 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 20 

Direktiv 2010/13/EU 

Kapitel XI – overskrift  

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

20) Overskriften på kapitel XI affattes 

således: 

udgår 

MEDLEMSSTATERNES 

TILSYNSMYNDIGHEDER 

 

Or. en 

Begrundelse 

Den oprindelige ordlyd på overskriften til kapitel XI i det eksisterende direktiv 

"SAMARBEJDE MELLEM MEDLEMSSTATERNES TILSYNSORGANER" bør bibeholdes. I 
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hele teksten erstattes "tilsynsmyndighed" med "tilsynsorgan". 

 

Ændringsforslag  84 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 21 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 30 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Hver enkelt medlemsstat udpeger 

en eller flere uafhængige nationale 

tilsynsmyndigheder. Medlemsstaterne 

sikrer, at disse myndigheder er juridisk 

adskilt fra og funktionelt uafhængige af 

ethvert andet offentligt eller privat organ. 

Dette berører ikke medlemsstaternes 

mulighed for at etablere myndigheder, der 

fører tilsyn med forskellige sektorer. 

1. Hver enkelt medlemsstat udpeger 

en eller flere uafhængige nationale 

tilsynsorganer i det omfang, det er 

nødvendigt for anvendelsen af dette 

direktiv. Medlemsstaterne sikrer, at disse 

myndigheder er funktionelt uafhængige af 

ethvert andet offentligt eller privat organ. 

Dette berører ikke medlemsstaternes 

mulighed for at etablere myndigheder, der 

fører tilsyn med forskellige sektorer. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  85 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 21 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 30 – stk. 2 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 

tilsynsmyndigheder udøver deres 

beføjelser uvildigt og gennemsigtigt og i 

overensstemmelse med målsætningerne for 

dette direktiv, navnlig med hensyn til 

mediepluralisme, kulturel mangfoldighed, 

forbrugerbeskyttelse, det indre marked og 

fremme af fair konkurrence. 

Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 

tilsynsorganer udøver deres beføjelser 

uvildigt og gennemsigtigt og i 

overensstemmelse med målsætningerne for 

dette direktiv, navnlig med hensyn til 

mediepluralisme, kulturel mangfoldighed, 

forbrugerbeskyttelse, det indre marked og 

fremme af fair konkurrence. 

Medlemsstaterne sikrer, at de nationale 

tilsynsorganer ikke udøver nogen 

forudgående indflydelse på redaktionelle 

beslutninger, redaktionelle valg eller 

layout. Deres opgave begrænser sig til at 
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kontrollere bestemmelserne i dette 

direktiv, i den nationale lovgivning og 

opfyldelsen af lovfastsatte forpligtelser. 

Medlemsstaterne kan give dem beføjelse 

til at kontrollere overholdelse af 

adfærdskodekser, for så vidt der endnu 

ikke er noget andet organ, der har fået 

denne opgave. Nationale tilsynsorganer 

kan få til opgave at fungere som 

yderligere klagesteder for modtagere af en 

tjeneste. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  86 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 21 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 30 – stk. 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. Lederen af en national 

tilsynsmyndighed eller medlemmerne af 

det kollegiale organ, der varetager 

ledelsesfunktionen i en national 

tilsynsmyndighed, kan kun afskediges, 

hvis disse ikke længere opfylder de 

betingelser, der kræves for at varetage 

deres opgaver, som på forhånd er fastlagt 

i national lovgivning. Enhver beslutning 

om afskedigelse skal offentliggøres, og 

der skal fremlægges en begrundelse. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  87 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 21 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 30 – stk. 6 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

6. Medlemsstaterne sikrer, at de 

uafhængige nationale tilsynsmyndigheder 

har separate årlige budgetter. Budgetterne 

offentliggøres. Medlemsstaterne skal 

desuden sikre, at de nationale 

tilsynsmyndigheder har tilstrækkelige 

økonomiske og menneskelige ressourcer 

til, at de kan varetage de tildelte opgaver 

og deltage aktivt i og bidrage til ERGA. 

6. Medlemsstaterne sikrer, at de 

uafhængige nationale tilsynsmyndigheder 

har separate årlige budgetter. Budgetterne 

offentliggøres. Medlemsstaterne skal 

desuden sikre, at de nationale 

tilsynsmyndigheder har tilstrækkelige 

økonomiske og menneskelige ressourcer 

til, at de kan varetage de tildelte opgaver. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  88 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 21 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 30 – stk. 7 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne sikrer, at der på nationalt 

plan findes effektive mekanismer, ved 

hjælp af hvilke enhver bruger eller 

udbyder af medietjenester eller 

videodelingsplatforme, som berøres af en 

national tilsynsmyndigheds afgørelse, kan 

påklage denne til en klageinstans. 

Klageinstansen skal være uafhængig af de 

parter, som er involveret i klagen. 

Medlemsstaterne sikrer, at der på nationalt 

plan findes effektive mekanismer, ved 

hjælp af hvilke enhver modtager af en 

tjeneste eller udbyder af medietjenester 

eller videodelingsplatforme, som berøres af 

en national tilsynsmyndigheds afgørelse, 

kan påklage denne til en klageinstans. 

Klageinstansen skal være uafhængig af de 

parter, som er involveret i klagen. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  89 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 30 a – stk. 3 – indledning 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. ERGA har til opgave at 3. (Vedrører ikke den danske tekst) 

Or. en 

 

Ændringsforslag  90 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 30 a – stk. 3 – litra 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) rådgive og bistå Kommissionen i 

dens arbejde med at sikre ensartet 

gennemførelse af regelsættet for 

audiovisuelle medietjenester i alle 

medlemsstaterne 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  91 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 30 a – stk. 3 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) rådgive og bistå Kommissionen 

med hensyn til ethvert anliggende 

vedrørende audiovisuelle medietjenester 

inden for Kommissionens 

kompetenceområde. Hvis det er berettiget 

for at rådgive Kommissionen om bestemte 

spørgsmål, kan gruppen rådføre sig hos 

markedsaktører, forbrugere og 

slutbrugere for at indsamle de nødvendige 

oplysninger 

udgår 

Or. en 
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Ændringsforslag  92 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 30 a – stk. 3 – litra d 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

d) samarbejde og forsyne sine 

medlemmer med de oplysninger, der er 

nødvendige for anvendelsen af dette 

direktiv, navnlig med hensyn til artikel 3 

og 4 heri 

d) samarbejde og forsyne sine 

medlemmer og kontaktudvalget med de 

oplysninger, der er nødvendige for 

anvendelsen af dette direktiv, navnlig med 

hensyn til artikel 3 og 4 heri 

Or. en 

 

Ændringsforslag  93 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 30 a – stk. 3 – litra e 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

e) afgive udtalelser efter anmodning 

fra Kommissionen om de i artikel 2, stk. 5, 

litra b), artikel 6a, stk. 3, og artikel 9, stk. 

2 og 4, omhandlede spørgsmål og om 

ethvert anliggende vedrørende 

audiovisuelle medietjenester, navnlig om 

beskyttelse af mindreårige og tilskyndelse 

til had. 

e) udarbejde udtalelser efter 

anmodning fra Kommissionen om de i 

artikel -2f, stk. 5, og artikel 2, stk. 5, litra 

b, omhandlede spørgsmål  

Or. en 

 

Ændringsforslag  94 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 23 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 33 – stk. 2 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Senest den [dato - senest fire år efter 

vedtagelsen] og hvert tredje år derefter 

forelægger Kommissionen Europa-

Parlamentet, Rådet og Det Europæiske 

Økonomiske og Sociale Udvalg en rapport 

om gennemførelsen af dette direktiv. 

Senest den [dato - senest fire år efter 

vedtagelsen] og hvert tredje år derefter 

forelægger Kommissionen Europa-

Parlamentet, Rådet og Det Europæiske 

Økonomiske og Sociale Udvalg en rapport 

om gennemførelsen af dette direktiv og 

fremsætter om nødvendigt yderligere 

forslag for at tilpasse det til udviklingen 

inden for audiovisuelle medietjenester, 

navnlig på baggrund af den seneste 

teknologiske udvikling, sektorens 

konkurrenceevne og 

mediekendskabsniveauet i alle 

medlemsstater. Rapporten skal også 

vurdere spørgsmålet om reklamer i eller i 

forbindelse med børneprogrammer eller 

indhold, hvis målgruppe er et 

børnepublikum.  

Or. en 
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BEGRUNDELSE 

 

Den 25. maj 2016 offentliggjorde Kommissionen sit forslag til ændring af direktivet om 

audiovisuelle medietjenester.  

 

I den sidste valgperiode opfordrede Europa-Parlamentet og navnlig CULT-udvalget, som har 

enekompetence på området, ved talrige lejligheder til en sådan revision i lyset af den hurtige 

teknologiske udvikling og udviklingen på markedet, fremkomsten af nye tjenesteydere samt 

ændringer i forbrugervaner, hvilket har udvisket grænserne mellem traditionelle tjenester og 

on demand-tjenester. 

 

I sine beslutninger af 19. januar 2016 "På vej mod en akt for det digitale indre marked", af 12. 

marts 2014 om forberedelse på en fuldt ud konvergeret audiovisuel verden, af 4. juli 2013 om 

internetforbundet TV og af 22. maj 2013 om gennemførelse af direktivet om audiovisuelle 

medietjenester gav Europa-Parlamentet klare foreløbige anvisninger på en sådan revision og 

opfordrede samtidig Kommissionen til at opdatere direktivet. 

 

Ordførerne glæder sig derfor om Kommissionens initiativ til at foreslå en revision på dette 

afgørende tidspunkt for de audiovisuelle tjenester.  

 

De vigtigste punkter, som ordførerne gerne vil gøre opmærksom på, er følgende: 

 

I. Mediekonvergens: tilpasning af bestemmelserne for lineære og ikke lineære tjenester, 

artikel -2 til artikel -2f  

 

Revisionen af direktivet har til formål at tilpasse de eksisterende regler til den voksende 

konvergens mellem mediemarkeder og teknologi i Europa. Direktivets anvendelsesområdet 

udvides, således at det dækker ikke blot traditionelle tv- og on demand-tjenester, men også 

videodelingsplatformstjenester og brugergenererede videoer.  

 

Med henblik på at justere bestemmelserne for disse tjenester og skabe reelt lige 

konkurrencevilkår er kapitel I blev omstruktureret, således at der indføres fælles regler for 

audiovisuelle medietjenester, videodelingsplatformstjenester og brugergenererede videoer. 

Bestemmelserne i dette kapitel I gælder på samme måde for alle tjenester, der henhører under 

direktivets anvendelsesområde. Der er blevet indført syv nye artikler (æf. 32 til æf. 38), som 

samler adskillige artikler fra det eksisterende direktiv og forslag vedrørende: 

 

- Tilskyndelse til vold eller had, diskrimination (artikel -2) 

- beskyttelse af mindreårige mod skadeligt indhold (artikel -2a) 

- audiovisuel kommerciel kommunikation, sponsorering (artikel -2b) og 

produktplacering (artikel -2c) 

- beskyttelse af spillefilm (artikel -2d) 

- ret til information for modtagere af en tjeneste (artikel -2e) 

- sam- og selvregulering og adfærdskodekser (artikel -2f). 

 

Sådanne ændringer i direktivets struktur er af afgørende betydning for at opnå en større 
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tilpasning mellem lineære og ikke lineære tjenester. På denne måde tager direktivet hensyn til 

realiteterne i vore dages mediekonvergens og opstiller samtidig retfærdige regler for 

konkurrencen på mediemarkederne. I betragtning af de drastiske ændringer i forbrugernes 

adfærd og konsum af indhold og med henblik på at sikre dels et højt 

forbrugerbeskyttelsesniveau og dels reelt lige vilkår bør der indføres de samme 

minimumskrav for alle audiovisuelle tjenester, dvs. audiovisuelle medietjenester samt 

sponsorerede brugergenererede videoer eller brugergenererede videoer.  

 

II. Beskyttelse af mindreårige 

 

Ordførerne ønsker at opretholde et højt beskyttelsesniveau for mindreårige ved at bevare et 

gradueret beskyttelsesniveau i forhold til den mulige skade, jf. artikel -2, stk. 1, litra b, og stk. 

2 (æf. 32). 

 

Ordførerne vil gerne understrege, at der er tekniske måder til at identificere og fjerne videoer 

med skadelige indhold. Sådanne instrumenter må imidlertid ikke begrænse 

frihedsrettighederne på kommunikationsområdet. Princippet om fjernelse af ulovligt indhold, 

som der henvises til i artikel 14 og 15 i direktiv 2000/31/EF ("direktivet om e-handel"), finder 

derfor anvendelse.  

 

 

III. Adfærdskodekser om sam- og selvregulering  

 

Ordførerne støtter ikke Kommissionen forslag om fuldstændig harmonisering i form af sam- 

og selvregulering for videodelingsplatformstjenester. Da formålet med direktivet simpelthen 

er at koordinere nationale politikker, indføres der et minimumsniveau for harmonisering, som 

giver medlemsstaterne mulighed for at fastsætte strengere regler.  

 

For at sikre konsekvens er indførelsen af adfærdskodekser for sam- og selvregulering blevet 

strømlinet i artikel -2f (æf. 38). I tilfælde af at en medlemsstat har bevist, at en given 

adfærdskodeks ikke virker effektivt, kan den vedtage love om det pågældende spørgsmål.  

 

IV. Regler om mængden af reklamer, kommerciel kommunikation og produktplacering 

 

Det er nødvendigt med større fleksibilitet i reglerne om mængden af reklame. 

 

Selv om der er brug for større fleksibilitet, er det også nødvendigt at opretholde et 

tilstrækkeligt højt forbrugerbeskyttelsesniveau med hensyn til bestemmelserne om 

tidsbegrænsning af reklameindslagene. Den foreslåede daglige grænse på 20 % kan eksponere 

seerne for en for stor mængde reklame i hovedsendetiden. Ordførerne foreslår derfor i artikel 

23, stk. 1 (æf. 77), at der skal gælde strengere grænser mellem kl. 20.00 og 23.00 med en 

grænse på 20 % i dette tidsrum.  

 

Desuden bør bestemmelsen om unødigt fremtrædende rolle med hensyn til produktplacering 

bibeholdes i den nye artikel -2c i direktivet (æf. 35). 

 

Kommerciel kommunikation vedrørende alkoholholdige drikke, tobak og lægemidler bør 

fortsat begrænses. 
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Begrænsninger af kommerciel kommunikation vedrørende ernæring bør aftales i 

adfærdskodekser med henblik på at opnå et højere beskyttelsesniveau.  

 

V. Fremme af europæiske audiovisuelle produktioner  

 

Ordførerne glæder sig over Kommissionens forslag om i højere grad at fremme europæiske 

audiovisuelle produktioner. Udbydere af on-demand audiovisuelle medietjenester bør fremme 

produktion og distribution af europæiske produktioner ved at sikre, at deres kataloger 

indeholder en minimumsandel af europæiske programmer på 30%, og at disse får en 

tilstrækkelig fremtrædende placering (æf. 75). 

 

Ordførerne foreslår også i betragtning 21 (æf. 16), at medlemsstaterne bør sikre, at 

rettighedshavere under deres jurisdiktion mærker den del af deres audiovisuelle indhold, der 

opfylder kravene for europæiske produktioner, som sådan, i deres metadata og stiller den til 

rådighed for tjenesteudbydere, således at disse let kan afgøre, hvilke produktioner der er 

europæiske.  

 

IV. Gruppen af europæiske tilsynsmyndigheder for audiovisuelle medietjenester (ERGA)  

 

Ordførerne glæder sig over ERGA's arbejde som et informativt og rådgivende organ. 

Imidlertid mener de, at ERGA af hensyn til medlemsstaternes prærogativer ikke bør have 

beføjelse til at træffe beslutninger. Der bør i stedet gives flere beføjelser til kontaktudvalget, 

der er nedsat i henhold til artikel 29 i det eksisterende direktiv (æf. 82).  

 

Kontaktudvalget bør have enekompetence til at træffe afgørelser, herunder om udtalelser 

udarbejdet af ERGA. Med henblik herpå ændres artikel -2f, artikel 2, stk. 5b, artikel 3, stk. 4, 

artikel 4, stk. 1 og artikel 4, stk. 3 (æf, 38, 42, 51, 54, 55, 56 og 57). 

 

VII. Tilgængelighed  

 

Ordførerne forslår, at direktivet fortsat bør indeholde bestemmelser om tilgængelighed. 

Artikel 7 i det eksisterende direktiv ændres: Det pålægges udbydere af medietjenester at gøre 

en større indsats for at gøre tjenesterne tilgængelige for syns- eller hørehæmmede. Denne 

tilgængelighed bør være opnået senest i slutningen af 2027. Den foreslåede ordlyd (æf. 67) 

tager hensyn til FN's konvention om rettigheder for personer med handicap, men giver 

tilstrækkeligt spillerum med hensyn til, hvordan dette mål skal nås.  

 

VIII. Andet 

 

- Programmer med et stort børnepublikum 

 

Ordførerne mener, at den måde, som Kommissionen griber dette emne an på i sit forslag, 

hverken er klart eller retligt forsvarligt, fordi programmer, der oprindeligt ikke tager sigte på 

børn såsom sportsbegivenheder eller sangkonkurrencer i tv kan falde ind under denne 

kategori.  

 

Ordførerne forslår at beholde den nuværende terminologi med "hvis målgruppe er børn" og 

"børneprogrammer" i betragtning 16 (æf. 12) samt i artikel -2c, artikel 10 og artikel 33, stk. 2 

(æf. 35, 72 og 94). 
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- Tilpas fremtrædende placering for audiovisuelle medietjenester af almen interesse (artikel 

9a) 

 

Med henblik på at sikre mediernes pluralisme og mangfoldighed skal medlemsstaterne have 

ret til at træffe foranstaltninger til at sikre en tilpas fremtrædende placering for audiovisuelle 

medietjenester af almen interesse (æf. 70).  

 

- Beskyttelse af medietjenesteudbydernes signalintegritet (betragtning 13a) 

 

Det er af største betydning at sikre medietjenesteudbydernes signalintegritet. Tredjemand 

bortset fra modtagere af en tjeneste bør ikke kunne ændre programmer og tjenester uden 

samtykke fra den berørte medietjenesteudbyder (æf. 10). 

 

 


