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traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde om de nationale 
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Ændringsforslag   26 

Notis Marias 

 

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 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 

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. 

(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. Det audiovisuelle 

medielandskab ændrer sig hurtigt som 

følge af den større konvergens mellem tv-

tjenester og tjenester, der distribueres via 

internettet. 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 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. 

_________________ _________________ 

27Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

89/552/EØF af 3. oktober 1989 om 

samordning af visse love og administrative 

27Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

89/552/EØF af 3. oktober 1989 om 

samordning af visse love og administrative 
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bestemmelser i medlemsstaterne om udbud 

af audiovisuelle medietjenester (direktiv 

om audiovisuelle medietjenester) (EFT L 

298 af 17.10.1989, s. 23). 

bestemmelser i medlemsstaterne om udbud 

af audiovisuelle medietjenester (direktiv 

om audiovisuelle medietjenester) (EFT L 

298 af 17.10.1989, s. 23). 

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). 

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). 

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). 

Or. el 

 

Ændringsforslag   27 

Marc Joulaud 

 

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 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 

(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 
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er flyttet over på andre, bærbare enheder 

for at se audiovisuelt indhold. Traditionelt 

tv tegner sig stadig for en stor andel af den 

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. 

er flyttet over på andre, bærbare enheder 

for at se audiovisuelt indhold. Traditionelt 

tv tegner sig stadig for en stor andel af den 

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, 

sociale netværk og videodelingsplatforme, 

har nu fået fodfæste. 

_________________ _________________ 

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). 

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). 

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). 

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). 

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). 

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). 

Or. fr 

 

Ændringsforslag   28 

Marc Joulaud 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 3 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 
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(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, 

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. 

(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. Da 

de sociale netværk udgør et vigtigt 

adgangspunkt til information for 

forbrugere og i stadig stigende grad 

bygger på audiovisuelt indhold produceret 

eller stillet til rådighed af brugerne, bør 

sådanne netværk være omfattet af dette 

direktivs anvendelsesområde, når de 

falder ind under definitionen af en 

videodelingsplatforms ydelser. En tjeneste 

skal anses for blot at være et supplement, 

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. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag   29 

Lynn Boylan 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 7 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(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 velordnede 

ikkeforskriftsmæssige 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. 

(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 velordnede 

ikkeforskriftsmæssige midler. Disse 

principper skal efterleves i de kodekser for 

samregulering, som vedtages inden for de 

områder, der samordnes af dette direktiv. 

_________________ _________________ 

31 COM(2015) 215 final 31 COM(2015) 215 final 

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

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

regulation 

 

Or. en 

 

Ændringsforslag   30. 

Notis Marias 

 

Forslag til direktiv 
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Betragtning 7 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(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 velordnede 

ikkeforskriftsmæssige 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. 

(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 velordnede 

ikkeforskriftsmæssige 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, som kan udgøre et nyttigt 

accessorisk eller supplerende middel til 

lovgivningsmæssige tiltag.  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 final. 

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. el 
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Ændringsforslag   31 

Notis Marias 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 8 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(8) For at sikre sammenhæng og 

sikkerhed for virksomhederne og 

medlemsstaternes myndigheder skal 

begrebet "tilskyndelse til had" i fornødent 

omfang tilpasses til definitionen i Rådets 

rammeafgørelse 2008/913/RIA af 28. 

november 2008 om bekæmpelse af visse 

former for og tilkendegivelser af racisme 

og fremmedhad ved hjælp af 

straffelovgivningen, hvori hadefuld tale 

defineres som "offentlig tilskyndelse til 

vold eller had". Blandt andet skal der ske 

en tilpasning med hensyn til baggrunden 

for tilskyndelser til vold eller had. 

(8) For at sikre sammenhæng og 

sikkerhed for virksomhederne og 

medlemsstaternes myndigheder skal 

begrebet "tilskyndelse til had" i fornødent 

omfang tilpasses til definitionen i Rådets 

rammeafgørelse 2008/913/RIA af 28. 

november 2008 om bekæmpelse af visse 

former for og tilkendegivelser af racisme 

og fremmedhad ved hjælp af 

straffelovgivningen, hvori hadefuld tale 

defineres som "offentlig tilskyndelse til 

vold eller had" og derfor medfører 

sanktioner. Blandt andet skal der ske en 

tilpasning med hensyn til baggrunden for 

tilskyndelser til vold eller had. 

Or. el 

 

Ændringsforslag   32 

Lynn Boylan 

 

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 sårbare grupper såsom 

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 sårbare grupper såsom 

mindreåriges fysiske, psykiske eller 

moralske udvikling. Dette kan f.eks. ske 

via et system med beskrivelser af 
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indholdets art. Beskrivelser af indholdet 

kan leveres skriftligt, grafisk eller akustisk. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   33 

Frédérique Ries, Jasenko Selimovic 

 

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 

fremlægger tilstrækkelige oplysninger om 

indhold, som kan skade mindreåriges 

fysiske eller psykiske 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   34 

Frédérique Ries, Jasenko Selimovic 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 9 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (9a) Retten for personer med en 

funktionsnedsættelse og ældre til at 

deltage og blive integreret i samfundslivet 

og det kulturelle liv er forbundet med 

tilgængelige audiovisuelle medietjenester. 

Medlemsstaterne bør derfor træffe 

passende og forholdsmæssige 

foranstaltninger til at sikre, at 
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medietjenesteudbydere, som henhører 

under deres jurisdiktion, aktivt forsøger at 

gøre indhold tilgængeligt for syns- og 

hørehæmmede så hurtigt som muligt. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   35 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte, Isabella Adinolfi 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 9 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (9a) Det er vigtigt, at man gennem 

lovgivningsmæssige tiltag begrænser 

muligheden for, at en person, som er 

berørt af en eller anden form for 

sårbarhed (social, økonomisk, 

psykologisk, sundhedsmæssig osv.), bliver 

udsat for idéer eller værdier, der 

forstærker hans eller hendes opfattelse af 

sårbarhed. Det er lige så vigtigt at undgå 

tiltag af overtalende karakter, der 

fremstiller forbrug af en vare eller en 

tjenesteydelse som en klar, enkel løsning 

på denne sårbarhed. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   36 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 9 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (9a) De eksisterende bestemmelser om 

bedre adgang til medietjenester for syns- 

og hørehæmmede bør styrkes for at sikre 

fremskridt og kontinuitet i 
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medlemsstaternes og medieudbydernes 

indsats. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   37 

Renate Sommer 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 10 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(10) På nationalt og internationalt plan 

findes der en række almindeligt 

anerkendte ernæringsmæssige 

retningslinjer, såsom WHO's regionale 

kontor for Europas ernæringsprofilmodel, 

der danner grundlag for at sondre mellem 

fødevarer ud fra deres ernæringsmæssige 

sammensætning i forbindelse med tv-

reklamer for fødevarer, der vises til børn. 

Medlemsstaterne skal tilskyndes til at 

sikre, at der anvendes adfærdskodekser 

for selv- og samregulering for effektivt at 

mindske børns og mindreåriges 

eksponering for audiovisuel kommerciel 

kommunikation for føde- 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. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag   38 

Lynn Boylan 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 10 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 



 

AM\1112182DA.docx 15/110 PE595.453v03-00 

 DA 

(10) På nationalt og internationalt plan 

findes der en række almindeligt anerkendte 

ernæringsmæssige retningslinjer, såsom 

WHO's regionale kontor for Europas 

ernæringsprofilmodel, der danner grundlag 

for at sondre mellem fødevarer ud fra deres 

ernæringsmæssige sammensætning i 

forbindelse med tv-reklamer for fødevarer, 

der vises til børn. Medlemsstaterne skal 

tilskyndes til at sikre, at der anvendes 

adfærdskodekser for selv- og 

samregulering for effektivt at mindske 

børns og mindreåriges eksponering for 

audiovisuel kommerciel kommunikation 

for føde- 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. 

(10) På nationalt og internationalt plan 

findes der en række almindeligt anerkendte 

ernæringsmæssige retningslinjer, såsom 

WHO's regionale kontor for Europas 

ernæringsprofilmodel, der danner grundlag 

for at sondre mellem fødevarer ud fra deres 

ernæringsmæssige sammensætning i 

forbindelse med tv-reklamer for fødevarer, 

der vises til sårbare grupper såsom børn. 

Medlemsstaterne skal tilskyndes til at 

sikre, at der anvendes regulering og 

adfærdskodekser for samregulering for 

effektivt at forhindre sårbare grupper 

såsom børns og mindreåriges eksponering 

for audiovisuel kommerciel 

kommunikation for føde- 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. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   39 

Elisabetta Gardini, Julie Girling, Françoise Grossetête 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 10 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(10) På nationalt og internationalt plan 

findes der en række almindeligt anerkendte 

ernæringsmæssige retningslinjer, såsom 

WHO's regionale kontor for Europas 

ernæringsprofilmodel, der danner 

grundlag for at sondre mellem fødevarer ud 

fra deres ernæringsmæssige 

sammensætning i forbindelse med tv-

reklamer for fødevarer, der vises til børn. 

Medlemsstaterne skal tilskyndes til at 

sikre, at der anvendes adfærdskodekser for 

selv- og samregulering for effektivt at 

mindske børns og mindreåriges 

eksponering for audiovisuel kommerciel 

(10) På nationalt og internationalt plan 

findes der en række almindeligt anerkendte 

ernæringsmæssige retningslinjer, der 

danner grundlag for at sondre mellem 

fødevarer ud fra deres ernæringsmæssige 

sammensætning i forbindelse med tv-

reklamer for fødevarer, der vises til børn. 

Medlemsstaterne skal tilskyndes til at 

sikre, at der anvendes adfærdskodekser for 

selv- og samregulering, f.eks. EU-tilsagnet 

og andre initiativer udviklet inden for 

rammerne af Kommissionens platform for 

ernæring, fysisk aktivitet og sundhed, for 

effektivt at mindske børns eksponering for 
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kommunikation for føde- 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. 

audiovisuel kommerciel kommunikation 

for føde- 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. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   40 

Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach, Glenis Willmott, Emilian Pavel, Nessa 

Childers, Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 10 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(10) På nationalt og internationalt plan 

findes der en række almindeligt anerkendte 

ernæringsmæssige retningslinjer, såsom 

WHO's regionale kontor for Europas 

ernæringsprofilmodel, der danner grundlag 

for at sondre mellem fødevarer ud fra deres 

ernæringsmæssige sammensætning i 

forbindelse med tv-reklamer for fødevarer, 

der vises til børn. Medlemsstaterne skal 

tilskyndes til at sikre, at der anvendes 

adfærdskodekser for selv- og 

samregulering for effektivt at mindske 
børns og mindreåriges eksponering for 

audiovisuel kommerciel kommunikation 

for føde- 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. 

(10) På nationalt og internationalt plan 

findes der en række almindeligt anerkendte 

ernæringsmæssige retningslinjer, såsom 

WHO's regionale kontor for Europas 

ernæringsprofilmodel, der danner grundlag 

for at sondre mellem fødevarer ud fra deres 

ernæringsmæssige sammensætning i 

forbindelse med tv-reklamer for fødevarer, 

der vises til børn. Medlemsstaterne skal 

minimere børns og mindreåriges 

eksponering for audiovisuel kommerciel 

kommunikation for føde- og drikkevarer, 

der har et højt salt-, sukker- eller 

fedtindhold i henhold til WHO's regionale 

kontor for Europas ernæringsprofilmodel. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   41 

Mihai Ţurcanu, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Forslag til direktiv 
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Betragtning 10 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(10) På nationalt og internationalt plan 

findes der en række almindeligt anerkendte 

ernæringsmæssige retningslinjer, såsom 

WHO's regionale kontor for Europas 

ernæringsprofilmodel, der danner grundlag 

for at sondre mellem fødevarer ud fra deres 

ernæringsmæssige sammensætning i 

forbindelse med tv-reklamer for fødevarer, 

der vises til børn. Medlemsstaterne skal 

tilskyndes til at sikre, at der anvendes 

adfærdskodekser for selv- og 

samregulering for effektivt at mindske 
børns og mindreåriges eksponering for 

audiovisuel kommerciel kommunikation 

for føde- 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. 

(10) På nationalt og internationalt plan 

findes der en række almindeligt anerkendte 

ernæringsmæssige retningslinjer, såsom 

WHO's regionale kontor for Europas 

ernæringsprofilmodel, der danner grundlag 

for at sondre mellem fødevarer ud fra deres 

ernæringsmæssige sammensætning i 

forbindelse med tv-reklamer for fødevarer, 

der vises til børn. Medlemsstaterne skal 

tilskyndes til at sikre, at adfærdskodekser 

reducerer børns og mindreåriges 

eksponering for audiovisuel kommerciel 

kommunikation for føde- 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, til et minimum. 

Or. ro 

 

Ændringsforslag   42 

Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 10 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(10) På nationalt og internationalt plan 

findes der en række almindeligt anerkendte 

ernæringsmæssige retningslinjer, såsom 

WHO's regionale kontor for Europas 

ernæringsprofilmodel, der danner grundlag 

for at sondre mellem fødevarer ud fra deres 

ernæringsmæssige sammensætning i 

forbindelse med tv-reklamer for fødevarer, 

der vises til børn. Medlemsstaterne skal 

tilskyndes til at sikre, at der anvendes 

adfærdskodekser for selv- og 

samregulering for effektivt at mindske 

(10) På nationalt og internationalt plan 

findes der en række almindeligt anerkendte 

ernæringsmæssige retningslinjer, såsom 

WHO's regionale kontor for Europas 

ernæringsprofilmodel, der danner grundlag 

for at sondre mellem fødevarer ud fra deres 

ernæringsmæssige sammensætning i 

forbindelse med tv-reklamer for fødevarer, 

der vises til børn. Medlemsstaterne skal 

sikre, at der anvendes adfærdskodekser for 

selv- og samregulering for effektivt at 

mindske børns og mindreåriges 
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børns og mindreåriges eksponering for 

audiovisuel kommerciel kommunikation 

for føde- 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. 

eksponering for audiovisuel kommerciel 

kommunikation for føde- 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. 

Or. it 

 

Ændringsforslag   43 

Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 10 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (10a) Medlemsstaterne bør desuden 

sikre, at adfærdskodekser for selv- og 

samregulering har til formål effektivt at 

mindske børns og mindreåriges 

eksponering for audiovisuel kommerciel 

kommunikation vedrørende fremme af 

spil. Der findes visse sam- og 

selvreguleringsordninger på EU-plan og 

nationalt plan, hvor der lægges vægt på 

ansvarlig fremme af spil, herunder i 

audiovisuel kommerciel kommunikation. 

Disse ordninger skal fremmes yderligere, 

navnlig hvis deres mål er at sikre, at 

audiovisuel kommerciel kommunikation 

for spil ledsages af budskaber om 

ansvarlig spilleadfærd. 

Or. it 

 

Ændringsforslag   44 

Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach, Glenis Willmott, Emilian Pavel, Nessa 

Childers, Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 11 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(11) Ligeledes skal medlemsstaterne 

opmuntres til at sikre, at der anvendes 

adfærdskodekser for selv- og 

samregulering for at begrænse børns og 

mindreåriges eksponering for audiovisuel 

kommerciel kommunikation for 

alkoholholdige drikkevarer. Der findes 

visse sam- og selvreguleringsordninger på 

EU-plan og nationalt plan, hvor der 

lægges vægt på ansvarlig markedsføring 

af alkoholholdige drikkevarer, herunder i 

audiovisuel kommerciel kommunikation. 

Disse ordninger skal fremmes yderligere, 

navnlig hvis deres mål er at sikre, at 
audiovisuel kommerciel kommunikation 

for alkoholholdige drikkevarer ledsages af 

budskaber om ansvarlig indtagelse. 

(11) Medlemsstaterne bør sikre, at der 

anvendes adfærdskodekser til at sikre 

ansvarlig audiovisuel kommerciel 

kommunikation for alkoholholdige 

drikkevarer. Børns og mindreåriges 

eksponering for audiovisuel kommerciel 

kommunikation for alkoholholdige 

drikkevarer bør minimeres. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   45 

Lynn Boylan 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 11 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(11) Ligeledes skal medlemsstaterne 

opmuntres til at sikre, at der anvendes 

adfærdskodekser for selv- og 

samregulering for at begrænse børns og 

mindreåriges eksponering for audiovisuel 

kommerciel kommunikation for 

alkoholholdige drikkevarer. Der findes 

visse sam- og selvreguleringsordninger på 

EU-plan og nationalt plan, hvor der 

lægges vægt på ansvarlig markedsføring 

af alkoholholdige drikkevarer, herunder i 

audiovisuel kommerciel kommunikation. 

Disse ordninger skal fremmes yderligere, 

navnlig hvis deres mål er at sikre, at 
audiovisuel kommerciel kommunikation 

(11) Medlemsstaterne bør opmuntres til 

at sikre, at der anvendes regulering og 

adfærdskodekser for samregulering for 

effektivt at forhindre og begrænse sårbare 

grupper såsom børns og mindreåriges 

eksponering for audiovisuel kommerciel 

kommunikation for alkoholholdige 

drikkevarer. 
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for alkoholholdige drikkevarer ledsages af 

budskaber om ansvarlig indtagelse. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   46 

Notis Marias 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 11 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(11) Ligeledes skal medlemsstaterne 

opmuntres til at sikre, at der anvendes 

adfærdskodekser for selv- og 

samregulering for at begrænse børns og 

mindreåriges eksponering for audiovisuel 

kommerciel kommunikation for 

alkoholholdige drikkevarer. Der findes 

visse sam- og selvreguleringsordninger på 

EU-plan og nationalt plan, hvor der lægges 

vægt på ansvarlig markedsføring af 

alkoholholdige drikkevarer, herunder i 

audiovisuel kommerciel kommunikation. 

Disse ordninger skal fremmes yderligere, 

navnlig hvis deres mål er at sikre, at 

audiovisuel kommerciel kommunikation 

for alkoholholdige drikkevarer ledsages af 

budskaber om ansvarlig indtagelse. 

(11) Ligeledes skal medlemsstaterne 

opmuntres til at sikre, at der anvendes 

adfærdskodekser for selv- og 

samregulering for at begrænse børns og 

mindreåriges eksponering for uegnet 

audiovisuel kommerciel kommunikation 

for alkoholholdige drikkevarer. Der findes 

visse sam- og selvreguleringsordninger på 

EU-plan og nationalt plan, hvor der lægges 

vægt på ansvarlig markedsføring af 

alkoholholdige drikkevarer, herunder i 

audiovisuel kommerciel kommunikation. 

Disse ordninger skal fremmes yderligere, 

navnlig hvis deres mål er at sikre, at 

audiovisuel kommerciel kommunikation 

for alkoholholdige drikkevarer ledsages af 

budskaber om ansvarlig indtagelse. 

Or. el 

 

Ændringsforslag   47 

Mihai Ţurcanu, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 11 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(11) Ligeledes skal medlemsstaterne 

opmuntres til at sikre, at der anvendes 

adfærdskodekser for selv- og 

(11) Når en medlemsstat vælger 

samregulering, bør dette ligeledes 

anvendes effektivt for at mindske børns og 
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samregulering for at begrænse børns og 

mindreåriges eksponering for audiovisuel 

kommerciel kommunikation for 

alkoholholdige drikkevarer. Der findes 

visse sam- og selvreguleringsordninger på 

EU-plan og nationalt plan, hvor der lægges 

vægt på ansvarlig markedsføring af 

alkoholholdige drikkevarer, herunder i 

audiovisuel kommerciel kommunikation. 

Disse ordninger skal fremmes yderligere, 

navnlig hvis deres mål er at sikre, at 

audiovisuel kommerciel kommunikation 

for alkoholholdige drikkevarer ledsages af 

budskaber om ansvarlig indtagelse. 

mindreåriges eksponering for audiovisuel 

kommerciel kommunikation for 

alkoholholdige drikkevarer. Der findes 

visse sam- og selvreguleringsordninger på 

EU-plan og nationalt plan, hvor der lægges 

vægt på ansvarlig markedsføring af 

alkoholholdige drikkevarer, herunder i 

audiovisuel kommerciel kommunikation. 

Disse ordninger skal fremmes yderligere, 

navnlig hvis deres mål er at sikre, at 

audiovisuel kommerciel kommunikation 

for alkoholholdige drikkevarer ledsages af 

budskaber om ansvarlig indtagelse. 

Or. ro 

 

Ændringsforslag   48 

Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 11 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(11) Ligeledes skal medlemsstaterne 

opmuntres til at sikre, at der anvendes 

adfærdskodekser for selv- og 

samregulering for at begrænse børns og 

mindreåriges eksponering for audiovisuel 

kommerciel kommunikation for 

alkoholholdige drikkevarer. Der findes 

visse sam- og selvreguleringsordninger på 

EU-plan og nationalt plan, hvor der lægges 

vægt på ansvarlig markedsføring af 

alkoholholdige drikkevarer, herunder i 

audiovisuel kommerciel kommunikation. 

Disse ordninger skal fremmes yderligere, 

navnlig hvis deres mål er at sikre, at 

audiovisuel kommerciel kommunikation 

for alkoholholdige drikkevarer ledsages af 

budskaber om ansvarlig indtagelse. 

(11) Ligeledes skal medlemsstaterne 

sikre, at der anvendes adfærdskodekser for 

selv- og samregulering for at begrænse 

børns og mindreåriges eksponering for 

audiovisuel kommerciel kommunikation 

for alkoholholdige drikkevarer. Der findes 

visse sam- og selvreguleringsordninger på 

EU-plan og nationalt plan, hvor der lægges 

vægt på ansvarlig markedsføring af 

alkoholholdige drikkevarer, herunder i 

audiovisuel kommerciel kommunikation. 

Disse ordninger skal fremmes yderligere, 

navnlig hvis deres mål er at sikre, at 

audiovisuel kommerciel kommunikation 

for alkoholholdige drikkevarer ledsages af 

budskaber om ansvarlig indtagelse. 

Or. it 
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Ændringsforslag   49 

Lynn Boylan 

 

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 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. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   50 

Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach, Glenis Willmott, Emilian Pavel, Nessa 

Childers, Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

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 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. 

Or. en 
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Ændringsforslag   51 

Christel Schaldemose 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 12 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (12a) Medlemsstaterne opfordres til at 

udvikle rammer for, hvilke tidspunkter 

der udgør "hovedsendetiden", med 

henblik på at anvende disse rammer ved 

implementering af regler i dette direktiv, 

som omhandler beskyttelse af 

mindreårige. 

Or. da 

 

Ændringsforslag   52 

Marc Joulaud 

 

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. 

udgår 

Or. fr 

 

Ændringsforslag   53 

Lynn Boylan 

 

Forslag til direktiv 
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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. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag   54 

Christel Schaldemose 

 

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. 

udgår 

Or. da 

 

Ændringsforslag   55 

Lynn Boylan 

 

Forslag til direktiv 
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Betragtning 14 

 
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) Indholdet i sponsorerede 

programmer bør ikke påvirkes i en sådan 

grad, at det har indflydelse på den 

redaktionelle uafhængighed hos udbyderen 

af audiovisuelle medietjenester. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   56 

Lynn Boylan 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 15 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(15) Liberaliseringen på området for 

produktplacering har ikke ført til den 

forventede vækst inden for denne form for 

audiovisuel kommerciel kommunikation. 

Navnlig har det generelle forbud mod 

produktplacering med enkelte undtagelser 

ikke skabt juridisk sikkerhed for 

udbyderne af audiovisuelle 

medietjenester. Produktplacering skal 

udgår 
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således være tilladt i alle audiovisuelle 

medietjenester, dog med visse undtagelser. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   57 

Christel Schaldemose 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 15 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(15) Liberaliseringen på området for 

produktplacering har ikke ført til den 

forventede vækst inden for denne form for 

audiovisuel kommerciel kommunikation. 

Navnlig har det generelle forbud mod 

produktplacering med enkelte undtagelser 

ikke skabt juridisk sikkerhed for 

udbyderne af audiovisuelle 

medietjenester. Produktplacering skal 

således være tilladt i alle audiovisuelle 

medietjenester, dog med visse undtagelser. 

(15) Produktplacering bør som 

udgangspunkt være forbudt. Undtagelser 

er dog relevante for visse typer af 

programmer på grundlag af en 

positivliste. Medlemsstaterne bør kunne 

fravige disse undtagelser helt eller delvist, 

f.eks. ved kun at tillade produktplacering i 

programmer, der ikke er produceret 

udelukkende i den pågældende 

medlemsstat. 

Or. da 

 

Ændringsforslag   58 

Notis Marias 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 15 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(15) Liberaliseringen på området for 

produktplacering har ikke ført til den 

forventede vækst inden for denne form for 

audiovisuel kommerciel kommunikation. 

Navnlig har det generelle forbud mod 

produktplacering med enkelte undtagelser 

ikke skabt juridisk sikkerhed for udbyderne 

af audiovisuelle medietjenester. 

Produktplacering skal således være tilladt i 

(15) Liberaliseringen på området for 

produktplacering har ikke ført til den 

forventede vækst inden for denne form for 

audiovisuel kommerciel kommunikation. 

Navnlig har det generelle forbud mod 

produktplacering med enkelte undtagelser 

ikke skabt juridisk sikkerhed for udbyderne 

af audiovisuelle medietjenester. 

Produktplacering skal således være tilladt i 
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alle audiovisuelle medietjenester, dog med 

visse undtagelser. 

alle audiovisuelle medietjenester, dog med 

visse undtagelser, da det kan skabe 

indtægter for udbyderne af audiovisuelle 

medietjenester. 

Or. el 

 

Ændringsforslag   59 

Lynn Boylan 

 

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, 

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. 

(16) Produktplacering skal generelt ikke 

være tilladt. Der findes 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 produktplacering 

tillades i 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   60 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 16 
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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, 

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. 

(16) Produktplacering skal ikke være 

tilladt i tv-aviser og nyhedsmagasiner, 

forbrugerprogrammer, religiøse 

programmer, uddannelsesprogrammer, 

sportsprogrammer eller andre typer af 
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, 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. nl 

 

Ændringsforslag   61 

Frédérique Ries, Jasenko Selimovic 

 

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 

(16) Produktplacering skal ikke være 

tilladt i tv-aviser og nyhedsmagasiner, 

forbrugerprogrammer, religiøse 

programmer og børneprogrammer. 

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 
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produktplacering i programmer, hvis 

målgruppe i høj grad er børn. 

Forbrugerprogrammer er 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. 

børneprogrammer og familieprogrammer, 

som f.eks. musikshows eller 

sportsbegivenheder. Forbrugerprogrammer 

er 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 

Begrundelse 

Det er i relation til udsendelser, der er berørt af reklamerestriktioner, vigtigt også at dække 

familieprogrammer, som ses af både voksne og børn, og som indgår i hyppige tv-vaner. 

 

Ændringsforslag   62 

Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică 

 

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, 

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 

(16) Produktplacering skal være forbudt 

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, 

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 



 

PE595.453v03-00 30/110 AM\1112182DA.docx 

DA 

præsentation af produkter eller tjenester i 

sådanne programmer. 

præsentation af produkter eller tjenester i 

sådanne programmer. 

Or. it 

 

Ændringsforslag   63 

Christel Schaldemose 

 

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. 

(17) I kravene til programmer, som 

indeholder produktplacering, skal der 

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 

udbydere af audiovisuelle medietjenester. 

Or. da 

 

Ændringsforslag   64 

Notis Marias 

 

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 

(17) Bestemmelsen om, at et produkt 

ikke må få en unødigt fremtrædende rolle, 

har vist sig vanskelig at anvende i praksis. I 

kravene til de programmer, som omfatter 

produktplacering, skal der således 

fokuseres på tydeligt at informere seerne 
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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. 

om, at der forekommer produktplacering, 

og på at sikre, at det ikke har indflydelse på 

den redaktionelle uafhængighed hos 

udbyderen af audiovisuelle medietjenester. 

Or. el 

 

Ændringsforslag   65 

Lynn Boylan 

 

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. 

(17) Produktplacering bør fortsat 

generelt være forbudt. Hvis der er fastsat 

undtagelser ved lov, skal der i kravene til 

de programmer, som omfatter 

produktplacering, 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. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   66 

Christel Schaldemose 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 18 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 
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(18) Da det øgede antal nye tjenester 

har givet seerne flere valgmuligheder, får 

tv-selskaberne øget fleksibilitet med 

hensyn til reklame- og 

teleshoppingindslag i det omfang, at det 

ikke virker urimeligt forstyrrende på 

helheden i det enkelte program. For at 

beskytte de særlige karakteristika ved 

europæisk fjernsyn bør der fortsat være en 

grænse med hensyn til afbrydelser i 

spillefilm og tv-film samt i visse 

programkategorier, der endnu har brug for 

særlig beskyttelse. 

(18) For at beskytte de særlige 

karakteristika ved europæisk fjernsyn bør 

der fortsat være en grænse med hensyn til 

afbrydelser i spillefilm og tv-film samt i 

visse programkategorier, der endnu har 

brug for særlig beskyttelse. 

Or. da 

 

Ændringsforslag   67 

Marc Joulaud 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 18 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(18) Da det øgede antal nye tjenester har 

givet seerne flere valgmuligheder, får tv-

selskaberne øget fleksibilitet med hensyn 

til reklame- og teleshoppingindslag i det 

omfang, at det ikke virker urimeligt 

forstyrrende på helheden i det enkelte 

program. For at beskytte de særlige 

karakteristika ved europæisk fjernsyn bør 

der fortsat være en grænse med hensyn til 

afbrydelser i spillefilm og tv-film samt i 

visse programkategorier, der endnu har 

brug for særlig beskyttelse. 

(18) Selv om det øgede antal nye 

tjenester har givet seerne flere 

valgmuligheder, er det fortsat nødvendigt 

at beskytte programmernes integritet og 

forbrugerne mod uforholdsmæssigt 

hyppige reklame- og teleshoppingindslag. 

For at beskytte de særlige karakteristika 

ved europæisk fjernsyn bør der derfor 

fortsat være en grænse med hensyn til 

afbrydelser i spillefilm og tv-film samt i 

visse programkategorier, der endnu har 

brug for særlig beskyttelse. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag   68 

Marc Joulaud 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 19 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(19) I dette direktiv foreskrives der ikke 

en forøgelse af den samlede mængde 

tilladt 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. 

udgår 

Or. fr 

 

Ændringsforslag   69 

Lynn Boylan 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 19 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(19) I dette direktiv foreskrives der ikke 

en forøgelse af den samlede mængde 

tilladt 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. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag   70 

Christel Schaldemose 
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Forslag til direktiv 

Betragtning 19 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(19) I dette direktiv foreskrives der ikke 

en forøgelse af den samlede mængde tilladt 

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. 

(19) I dette direktiv foreskrives der ikke 

en forøgelse af den samlede mængde tilladt 

reklame. Begrænsningen pr. 

time opretholdes på 20 % reklame pr. 

given klokketime. 

Or. da 

 

Ændringsforslag   71 

Marc Joulaud 

 

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. 

udgår 

Or. fr 
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Ændringsforslag   72 

Christel Schaldemose 

 

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. 

udgår 

Or. da 

 

Ændringsforslag   73 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 26 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(26) Der er opstået nye udfordringer, 

navnlig i forbindelse med 

videodelingsplatforme, hvor brugerne – 

navnlig mindreårige – i stigende grad 

forbruger audiovisuelt indhold. I denne 

sammenhæng har skadeligt indhold og 

hadefuld tale på videodelingsplatforme 

givet anledning til stadig flere 

bekymringer. For at beskytte mindreårige 

mod skadeligt indhold og alle borgere mod 

indhold med tilskyndelse til vold eller had 

(26) Der er opstået nye udfordringer, 

navnlig i forbindelse med 

videodelingsplatforme, hvor brugerne – 

navnlig mindreårige – i stigende grad 

forbruger audiovisuelt indhold. I denne 

sammenhæng har skadeligt indhold og 

hadefuld tale på videodelingsplatforme 

givet anledning til stadig flere 

bekymringer. For at beskytte mindreårige 

mod skadeligt indhold og alle borgere mod 

indhold med tilskyndelse til vold eller had 

er det nødvendigt at fastlægge passende 
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er det nødvendigt at fastlægge passende 

regler om disse anliggender. 

regler om disse anliggender, navnlig med 

hensyn til pornografi og umotiveret vold. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   74 

Lynn Boylan 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 26 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(26) Der er opstået nye udfordringer, 

navnlig i forbindelse med 

videodelingsplatforme, hvor brugerne – 

navnlig mindreårige – i stigende grad 

forbruger audiovisuelt indhold. I denne 

sammenhæng har skadeligt indhold og 

hadefuld tale på videodelingsplatforme 

givet anledning til stadig flere 

bekymringer. For at beskytte mindreårige 

mod skadeligt indhold og alle borgere mod 

indhold med tilskyndelse til vold eller had 

er det nødvendigt at fastlægge passende 

regler om disse anliggender. 

(26) Der er opstået nye udfordringer, 

navnlig i forbindelse med audiovisuelle 

medietjenester såsom 

videodelingsplatforme, hvor brugerne – 

navnlig sårbare grupper såsom 

mindreårige – i stigende grad forbruger 

audiovisuelt indhold. I denne sammenhæng 

har skadeligt indhold og hadefuld tale på 

videodelingsplatforme givet anledning til 

stadig flere bekymringer. For at beskytte 

mindreårige mod skadeligt indhold og alle 

borgere mod indhold med tilskyndelse til 

vold eller had er det nødvendigt at 

fastlægge passende regler om disse 

anliggender. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   75 

Marc Joulaud 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 26 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(26) Der er opstået nye udfordringer, 

navnlig i forbindelse med 

videodelingsplatforme, hvor brugerne – 

navnlig mindreårige – i stigende grad 

forbruger audiovisuelt indhold. I denne 

(26) Der er opstået nye udfordringer, 

navnlig i forbindelse med 

videodelingsplatforme og sociale netværk, 

hvor brugerne – navnlig mindreårige – i 

stigende grad forbruger audiovisuelt 
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sammenhæng har skadeligt indhold og 

hadefuld tale på videodelingsplatforme 

givet anledning til stadig flere 

bekymringer. For at beskytte mindreårige 

mod skadeligt indhold og alle borgere mod 

indhold med tilskyndelse til vold eller had 

er det nødvendigt at fastlægge passende 

regler om disse anliggender. 

indhold. I denne sammenhæng har 

skadeligt indhold og hadefuld tale på 

videodelingsplatforme givet anledning til 

stadig flere bekymringer. For at beskytte 

mindreårige mod skadeligt indhold og alle 

borgere mod indhold med tilskyndelse til 

vold, had eller terror er det nødvendigt at 

fastlægge passende regler om disse 

anliggender. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag   76 

Frédérique Ries, Jasenko Selimovic 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 26 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(26) Der er opstået nye udfordringer, 

navnlig i forbindelse med 

videodelingsplatforme, hvor brugerne – 

navnlig mindreårige – i stigende grad 

forbruger audiovisuelt indhold. I denne 

sammenhæng har skadeligt indhold og 

hadefuld tale på videodelingsplatforme 

givet anledning til stadig flere 

bekymringer. For at beskytte mindreårige 

mod skadeligt indhold og alle borgere mod 

indhold med tilskyndelse til vold eller had 

er det nødvendigt at fastlægge passende 

regler om disse anliggender. 

(26) Der er opstået nye udfordringer, 

navnlig i forbindelse med 

videodelingsplatforme og sociale medier, 

hvor brugerne – navnlig mindreårige – i 

stigende grad forbruger audiovisuelt 

indhold. I denne sammenhæng har 

skadeligt indhold og hadefuld tale på 

videodelingsplatforme givet anledning til 

stadig flere bekymringer. For at beskytte 

mindreårige mod skadeligt indhold og alle 

borgere mod indhold med tilskyndelse til 

vold, had eller terror er det nødvendigt at 

fastlægge passende regler om disse 

anliggender. 

Or. en 

Begrundelse 

Tilskyndelse til terror skal medtages, da en sådan tilskyndelse ikke er omfattet af 

Kommissionens definition af "tilskyndelse til vold eller had". Den omfattende brug af 

audiovisuelt indhold, videodelingsplatforme og sociale medier som terrorgruppers vektorer 

for propagandaformål gør kravene om bekæmpelse af dette indhold nødvendige. 
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Ændringsforslag   77 

Notis Marias 

 

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 

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. 

(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 

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 og skal anvendes 

på alle audiovisuelle medier. De 

foranstaltninger, der fastlægges i dette 

direktiv, supplerer således 

foranstaltningerne i direktiv 2005/29/EF, 

direktiv 2003/33/EF og direktiv 

2014/40/EU. 

Or. el 

 

Ændringsforslag   78 

Lynn Boylan 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 27 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(27) Kommerciel kommunikation på 

videodelingsplatforme reguleres allerede af 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

(27) Kommerciel kommunikation på 

udbydere af audiovisuelle medietjenester 

såsom videodelingsplatforme reguleres 
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2005/29/EF, som forbyder virksomheders 

urimelige handelspraksis over for 

forbrugerne, herunder vildledende og 

aggressiv handelspraksis i 

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. 

allerede af Europa-Parlamentets og Rådets 

direktiv 2005/29/EF, som forbyder 

virksomheders urimelige handelspraksis 

over for forbrugerne, herunder vildledende 

og aggressiv handelspraksis i 

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. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   79 

Marc Joulaud 

 

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 

(28) En stor del af indholdet på 

videodelingsplatforme eller sociale 

netværk 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 
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eller et medlem af en sådan gruppe på 

grund af vedkommendes køn, race, 

hudfarve, religion, nationale eller etniske 

oprindelse. 

terror eller 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. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag   80 

Lynn Boylan 

 

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) 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 sårbare 

grupper såsom 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. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   81 

Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 28 
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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) 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 skal 

udbyderne pålægges at træffe effektive 

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. 

Or. it 

 

Ændringsforslag   82 

Lynn Boylan 

 

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 

udgår 
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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. 

_________________  

34Europa-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 

 

Ændringsforslag   83 

Lynn Boylan 

 

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 

(30) Det er hensigtsmæssigt så vidt 

muligt at inddrage udbydere af 

audiovisuelle medietjenester såsom 

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 audiovisuelle 

medietjenester såsom udbydere af 

videodelingsplatforme træffer 

foranstaltninger, som er strengere end dem, 

der foreskrives i dette direktiv, med hensyn 
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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/EU35. Det bør desuden 

fortsat være muligt for udbydere af 

videodelingsplatforme at træffe strengere 

foranstaltninger på frivillig basis. 

til beskyttelse af sårbare grupper såsom 

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/EU35. Det bør desuden 

fortsat være muligt for udbydere af 

audiovisuelle medietjenester såsom 
udbydere af videodelingsplatforme at 

træffe strengere foranstaltninger på frivillig 

basis. 

_________________ _________________ 

35Europa-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). 

35Europa-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 

 

Ændringsforslag   84 

Notis Marias 

 

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 

(30) Det er hensigtsmæssigt at inddrage 

udbyderne af videodelingsplatforme aktivt 

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 
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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/EU35. Det bør desuden 

fortsat være muligt for udbydere af 

videodelingsplatforme at træffe strengere 

foranstaltninger på frivillig basis. 

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/EU35. Det bør desuden 

fortsat være muligt for udbydere af 

videodelingsplatforme at træffe strengere 

foranstaltninger på frivillig basis. 

_________________ _________________ 

35Europa-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). 

35Europa-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. el 

 

Ændringsforslag   85 

Lynn Boylan 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 31 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(31) Når der i henhold til dette direktiv 

træffes passende foranstaltninger for at 

beskytte mindreårige mod skadeligt 

indhold og beskytte alle borgere mod 

(31) Når der i henhold til dette direktiv 

træffes passende foranstaltninger for at 

beskytte sårbare grupper såsom 

mindreårige mod skadeligt indhold og 
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indhold med tilskyndelser til vold eller had, 

bør der foretages en omhyggelig afvejning 

af de gældende grundlæggende rettigheder, 

der er fastlagt i EU's charter på området. 

Afhængigt af den konkrete situation gælder 

dette navnlig retten til respekt for privatliv 

og familieliv og beskyttelse af 

personoplysninger, retten til ytrings- og 

informationsfrihed, friheden til at oprette 

og drive egen virksomhed, forbuddet mod 

forskelsbehandling samt børns rettigheder. 

beskytte alle borgere mod indhold med 

tilskyndelser til vold eller had, bør der 

foretages en omhyggelig afvejning af de 

gældende grundlæggende rettigheder, der 

er fastlagt i EU's charter på området. 

Afhængigt af den konkrete situation gælder 

dette navnlig retten til respekt for privatliv 

og familieliv og beskyttelse af 

personoplysninger, retten til ytrings- og 

informationsfrihed, friheden til at oprette 

og drive egen virksomhed, forbuddet mod 

forskelsbehandling samt rettighederne for 

personer, der tilhører en sårbar gruppe, 

såsom børn. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   86 

Notis Marias 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 31 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(31) Når der i henhold til dette direktiv 

træffes passende foranstaltninger for at 

beskytte mindreårige mod skadeligt 

indhold og beskytte alle borgere mod 

indhold med tilskyndelser til vold eller had, 

bør der foretages en omhyggelig afvejning 

af de gældende grundlæggende rettigheder, 

der er fastlagt i EU's charter på området. 

Afhængigt af den konkrete situation gælder 

dette navnlig retten til respekt for privatliv 

og familieliv og beskyttelse af 

personoplysninger, retten til ytrings- og 

informationsfrihed, friheden til at oprette 

og drive egen virksomhed, forbuddet mod 

forskelsbehandling samt børns rettigheder. 

(31) Når der i henhold til dette direktiv 

træffes passende foranstaltninger for at 

beskytte mindreårige mod skadeligt 

indhold og beskytte alle borgere mod 

indhold med tilskyndelser til vold eller had, 

bør der foretages en omhyggelig afvejning 

af de gældende grundlæggende rettigheder, 

der er fastlagt i EU's charter på området, 

ligesom de enkelte audiovisuelle 

medietjenester skal tage hensyn hertil. 

Afhængigt af den konkrete situation gælder 

dette navnlig retten til respekt for privatliv 

og familieliv og beskyttelse af 

personoplysninger, retten til ytrings- og 

informationsfrihed, friheden til at oprette 

og drive egen virksomhed, forbuddet mod 

forskelsbehandling samt børns rettigheder. 

Or. el 
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Ændringsforslag   87 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 31 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(31) Når der i henhold til dette direktiv 

træffes passende foranstaltninger for at 

beskytte mindreårige mod skadeligt 

indhold og beskytte alle borgere mod 

indhold med tilskyndelser til vold eller had, 

bør der foretages en omhyggelig afvejning 

af de gældende grundlæggende rettigheder, 

der er fastlagt i EU's charter på området. 

Afhængigt af den konkrete situation gælder 

dette navnlig retten til respekt for privatliv 

og familieliv og beskyttelse af 

personoplysninger, retten til ytrings- og 

informationsfrihed, friheden til at oprette 

og drive egen virksomhed, forbuddet mod 

forskelsbehandling samt børns rettigheder. 

(31) Når der i henhold til dette direktiv 

træffes passende foranstaltninger for at 

beskytte mindreårige mod skadeligt 

indhold og beskytte alle borgere mod 

indhold med tilskyndelser til vold eller had, 

bør der foretages en omhyggelig afvejning 

af de gældende grundlæggende rettigheder, 

der er fastlagt i EU's charter på området. 

Afhængigt af den konkrete situation gælder 

dette navnlig retten til respekt for privatliv 

og familieliv og beskyttelse af 

personoplysninger, den private 

ejendomsret, retten til ytrings- og 

informationsfrihed, friheden til at oprette 

og drive egen virksomhed, forbuddet mod 

forskelsbehandling samt børns rettigheder. 

Or. nl 

Ændringsforslag   88 

Marc Joulaud 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 31 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(31) Når der i henhold til dette direktiv 

træffes passende foranstaltninger for at 

beskytte mindreårige mod skadeligt 

indhold og beskytte alle borgere mod 

indhold med tilskyndelser til vold eller had, 

bør der foretages en omhyggelig afvejning 

af de gældende grundlæggende rettigheder, 

der er fastlagt i EU's charter på området. 

Afhængigt af den konkrete situation gælder 

dette navnlig retten til respekt for privatliv 

og familieliv og beskyttelse af 

personoplysninger, retten til ytrings- og 

informationsfrihed, friheden til at oprette 

(31) Når der i henhold til dette direktiv 

træffes passende foranstaltninger for at 

beskytte mindreårige mod skadeligt 

indhold og beskytte alle borgere mod 

indhold med tilskyndelser til terror, vold 

eller had, bør der foretages en omhyggelig 

afvejning af de gældende grundlæggende 

rettigheder, der er fastlagt i EU's charter på 

området. Afhængigt af den konkrete 

situation gælder dette navnlig retten til 

respekt for privatliv og familieliv og 

beskyttelse af personoplysninger, retten til 

ytrings- og informationsfrihed, friheden til 
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og drive egen virksomhed, forbuddet mod 

forskelsbehandling samt børns rettigheder. 

at oprette og drive egen virksomhed, 

forbuddet mod forskelsbehandling samt 

børns rettigheder. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag   89 

Lynn Boylan 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 32 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(32) De udbydere af 

videodelingsplatforme, der er omfattet af 

dette direktiv, yder 

informationssamfundstjenester som 

omhandlet i artikel 2, litra a), i direktiv 

2000/31/EF. Disse udbydere er derfor 

underlagt de bestemmelser om det indre 

marked, der er fastlagt i artikel 3 i samme 

direktiv, hvis de er etableret i en 

medlemsstat. Det er hensigtsmæssigt at 

sikre, at de samme regler gælder for alle 

udbydere af videodelingsplatforme, som 

ikke er etableret i en medlemsstat, for at 

sikre effektiviteten af de foranstaltninger til 

beskyttelse af mindreårige og andre 

borgere, der er fastlagt i dette direktiv, og 

så vidt muligt sikre lige vilkår i den 

udstrækning, at de pågældende udbydere 

enten har et moderselskab eller et 

datterselskab, som er etableret i en 

medlemsstat, eller de indgår i en koncern, 

og en anden enhed i denne koncern er 

etableret den pågældende medlemsstat. I 

den henseende skal der træffes 

foranstaltninger for at fastslå, i hvilken 

medlemsstat udbyderne skal betragtes som 

værende etableret. Kommissionen skal 

underrettes om udbyderne under hver 

enkelt medlemsstats jurisdiktion ved 

anvendelse af de regler om etablering, der 

er fastlagt i dette direktiv og i direktiv 

2000/31/EF. 

(32) De udbydere af audiovisuelle 

medietjenester såsom udbydere af 

videodelingsplatforme, der er omfattet af 

dette direktiv, yder 

informationssamfundstjenester som 

omhandlet i artikel 2, litra a), i direktiv 

2000/31/EF. Disse udbydere er derfor 

underlagt de bestemmelser om det indre 

marked, der er fastlagt i artikel 3 i samme 

direktiv, hvis de er etableret i en 

medlemsstat. Det er hensigtsmæssigt at 

sikre, at de samme regler gælder for alle 

udbydere af audiovisuelle medietjenester 

såsom udbydere af videodelingsplatforme, 

som ikke er etableret i en medlemsstat, for 

at sikre effektiviteten af de foranstaltninger 

til beskyttelse af sårbare grupper såsom 

mindreårige og andre borgere, der er 

fastlagt i dette direktiv, og så vidt muligt 

sikre lige vilkår i den udstrækning, at de 

pågældende udbydere enten har et 

moderselskab eller et datterselskab, som er 

etableret i en medlemsstat, eller de indgår i 

en koncern, og en anden enhed i denne 

koncern er etableret den pågældende 

medlemsstat. I den henseende skal der 

træffes foranstaltninger for at fastslå, i 

hvilken medlemsstat udbyderne skal 

betragtes som værende etableret. 

Kommissionen skal underrettes om 

udbyderne under hver enkelt medlemsstats 

jurisdiktion ved anvendelse af de regler om 
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etablering, der er fastlagt i dette direktiv og 

i direktiv 2000/31/EF. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   90 

Notis Marias 

 

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) 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 er uafhængige og således 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. el 

Ændringsforslag   91 

Lynn Boylan 
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Forslag til direktiv 

Betragtning 37 

 
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 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 sårbare 

grupper såsom mindreårige mod hadefuld 

tale samt audiovisuel kommerciel 

kommunikation om fødevarer med et højt 

fedt-, salt/natrium- eller sukkerindhold. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   92 

Marc Joulaud 

 

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 eller 

tilgængeliggørelse af en stor mængde 

programmer eller brugergenererede 

videoer, som udbyderen af 

videodelingsplatformstjenesten ikke har 

noget redaktionelt ansvar for 

Or. fr 
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Ændringsforslag   93 

Lynn Boylan 

 

Forslag til direktiv 

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

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 1 – stk. 1 – litra a b (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ba) Følgende litra indsættes: 

 "ab)"sårbare grupper ": personer, som 

måske ikke er i stand til at vurdere 

medieindhold kritisk og beskytte sig mod 

skadeligt indhold på grund af funktionelle 

begrænsninger såsom handicap, alder 

eller sygdom" 

Or. en 

 

Ændringsforslag   94 

Frédérique Ries, Jasenko Selimovic 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra c 

Direktiv 2010/13/UE 

Artikel 1 – stk. 1 – litra b 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) "program": et sæt levende billeder 

med eller uden lyd, der udgør en individuel 

del inden for en programflade eller et 

katalog udarbejdet af en 

medietjenesteudbyder, herunder film af 

spillefilmslængde, korte videoer, 

sportsbegivenheder, sitcom-serier, 

dokumentarprogrammer, børneprogrammer 

og tv-drama" 

b) "program": et sæt levende billeder 

med eller uden lyd, der udgør en individuel 

del inden for en programflade eller et 

katalog udarbejdet af en 

medietjenesteudbyder, herunder film af 

spillefilmslængde, korte videoer, 

sportsbegivenheder, sitcom-serier, 

dokumentarprogrammer, 

børneprogrammer, underholdnings- og 

realityprogrammer og tv-drama" 

Or. fr 
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Begrundelse 

Da vi har at gøre med programmer, der er berørt af reklamerestriktioner eller -tilpasninger, 

skal definitionen af "program" udvides til også at omfatte familieprogrammer såsom 

underholdnings- og realityprogrammer, som ses af både voksne og børn. 

 

Ændringsforslag   95 

Margrete Auken 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra d 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 4 – stk. 7 – afsnit 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

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. 

Medlemsstaterne indfører lovgivning og 

kan fremme samregulering 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. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   96 

Lynn Boylan 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra d 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 4 – stk. 7 – afsnit 1 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

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. 

Medlemsstaterne indfører regler og kan 

fremme samregulering 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. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   97 

Christel Schaldemose 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra d 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 4 – stk. 7 – afsnit 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

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 

Medlemsstaterne fremmer samregulering 

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 
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effektiv håndhævelse, herunder 

hensigtsmæssige, effektive og passende 

sanktioner. 

hensigtsmæssige, effektive og passende 

sanktioner. 

Or. da 

 

Ændringsforslag   98 

Christel Schaldemose 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra d 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 4 – stk. 7 – afsnit 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

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. 

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

omhandlede EU-adfærdskodekser og 

ændringer eller udvidelser af nuværende 

EU-adfærdskodekser skal forelægges 

Kommissionen af underskriverne af disse 

kodekser. 

Or. da 

Ændringsforslag   99 

Marc Joulaud 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 6 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

"Medlemsstaterne sikrer ved passende 

midler, at audiovisuelle medietjenester fra 

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." 

"Medlemsstaterne sikrer ved passende 

midler, at audiovisuelle medietjenester fra 

tjenesteudbydere under deres jurisdiktion 

ikke på nogen måde tilskynder til terror, 

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." 
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Or. fr 

 

Ændringsforslag   100 

Frédérique Ries, Jasenko Selimovic 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 6 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

”Medlemsstaterne sikrer ved passende 

midler, at audiovisuelle medietjenester fra 

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." 

"Medlemsstaterne sikrer ved passende 

midler, at audiovisuelle medietjenester fra 

tjenesteudbydere under deres jurisdiktion 

ikke på nogen måde tilskynder til vold, had 

eller terror 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 

Samme begrundelse som til ændringsforslaget til betragtning 26. 

 

Ændringsforslag   101 

Lynn Boylan 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8 a (nyt) 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 6 – stk. 1 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (8a) I artikel 6 tilføjes følgende stykke: 

 "Medlemsstaterne kræver, at tv-

spredningsforetagender under deres 

jurisdiktion skal udsende begivenheder af 

væsentlig samfundsmæssig interesse på 

en måde, som er tilgængelig for personer 
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med funktionelle begrænsninger, 

herunder personer med handicap." 

Or. en 

 

Ændringsforslag   102 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte, Isabella Adinolfi 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 6a – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

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. 

1. Medlemsstaterne sikrer, at 

udbydere af audiovisuelle medietjenester 

og udbyderne af videodelingsplatforme 

effektivt fremlægger tydelige oplysninger 

over for seerne før og under programmet 

samt før og efter enhver afbrydelse, om 

indhold, som kan skade eller forurolige 

mindreårige og navnlig skade deres 
fysiske, psykiske og moralske udvikling. 

Til dette formål kan medlemsstaterne bruge 

et system med beskrivelser af indholdet af 

den enkelte audiovisuelle medietjeneste. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   103 

Lynn Boylan 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 6a – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medlemsstaterne sikrer, at 

udbydere af audiovisuelle medietjenester 

fremlægger tilstrækkelige oplysninger over 

for seerne om indhold, som kan skade 

1. Medlemsstaterne sikrer, at 

udbydere af audiovisuelle medietjenester 

fremlægger tilstrækkelige oplysninger over 

for seerne om indhold, som kan skade 
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mindreåriges fysiske, psykiske og moralske 

udvikling. Til dette formål kan 

medlemsstaterne bruge et system med 

beskrivelser af indholdet af den enkelte 

audiovisuelle medietjeneste. 

sårbare grupper såsom mindreåriges 

fysiske, psykiske og moralske udvikling. 

Til dette formål kan medlemsstaterne bruge 

et system med beskrivelser af indholdet af 

den enkelte audiovisuelle medietjeneste. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   104 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 6a – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

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. 

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 skal 

medlemsstaterne bruge et system med 

beskrivelser af indholdet af den enkelte 

audiovisuelle medietjeneste. 

Or. en 

Begrundelse 

For at skabe overensstemmelse med artikel 12. 

 

Ændringsforslag   105 

Elisabetta Gardini, Julie Girling, Françoise Grossetête 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 6a – stk. 3 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 
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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." 

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 

vedtagelsen af EU-adfærdskodekser. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   106 

Lynn Boylan 

 

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 udbydere af 

audiovisuelle medietjenester gradvis skal 

gøre deres tjenester tilgængelige for 

personer med handicap. Efter dette 

direktivs ikrafttræden sikrer 

medlemsstaterne, at udbydere af 

audiovisuelle medietjenester giver adgang 

til undertekster til døve og hørehæmmede, 

synstolkning, "talende undertekster" eller 

lydundertekster, tegnsprogstolkning. 

 2. De tilgængelige tjenester skal tilbydes 

til forskellige typer programmer, herunder 

programmer for børn, og på forskellige 

tidspunkter af dagen, uden at koncentrere 

det tilgængelige indhold på de mindst 

almindelige tidspunkter for det generelle 

publikum. Medlemsstaterne skal tilskynde 

udbydere af audiovisuelle medietjenester 

til at høre brugerorganisationer, herunder 

organisationer, der repræsenterer 

personer med handicap, hvad angår 
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prioriteringen af de programmer, der skal 

gøres tilgængelige. 

 3. Medlemsstaterne sikrer, at udbydere af 

audiovisuelle medietjenester gør deres 

websteder, onlineapplikationer og 

mobilbaserede tjenester, herunder 

mobilapps, der anvendes til at levere 

tjenesten, tilgængelige på en konsekvent 

og passende måde, så brugerne kan 

opfatte, betjene og forstå dem, og på en 

robust måde, som fremmer 

interoperabiliteten med en række 

forskellige brugeragenter og 

hjælpeteknologier, som er tilgængelige i 

EU og internationalt. 

 4. Medlemsstaterne sikrer, at udbydere af 

audiovisuelle medietjenester skal stille 

oplysninger til rådighed om deres 

tjenester og navnlig opstille og forklare, 

hvordan adgangstjenesterne bruges, 

herunder komplementariteten med 

teknologiske hjælpemidler og andre 

adgangstjenester, som udbydes af en 

tredjepart. 

 5. Varslingsinformation, herunder 

offentlig kommunikation og meddelelser i 

forbindelse med naturkatastrofer, som 

offentliggøres via audiovisuelle 

medietjenester, skal leveres på en 

tilgængelig måde for personer med 

handicap, herunder med undertekster til 

døve og hørehæmmede, 

tegnsprogstolkning og lydmeddelelser 

samt synstolkning til den visuelle 

information." 

Or. en 

 

Ændringsforslag   107 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10 

Direktiv 2010/13/EU 
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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. 

 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 femte år 

forelægger Kommissionen Europa-

Parlamentet, Rådet og Det Europæiske 

Økonomiske og Sociale Udvalg en rapport 

om anvendelsen af denne artikel." 

Or. en 

Begrundelse 

Denne bestemmelse bør ikke alene opretholdes, men også styrkes. 

 

Ændringsforslag   108 

Christel Schaldemose 

 

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: 
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 Medlemsstaterne træffer foranstaltninger 

for at sikre, at tjenester, der leveres af 

medietjenesteudbydere, som henhører 

under deres jurisdiktion, gradvist bliver 

tilgængelige for syns- og hørehæmmede i 

overensstemmelse med deres forpligtelser 

i henhold til De Forenede Nationers 

konvention om rettigheder for personer 

med handicap (UNCRPD). 

Or. da 

 

Ændringsforslag   109 

Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach, Glenis Willmott, Emilian Pavel, Nessa 

Childers, Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11 – litra -a a (nyt) 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 9 – stk. 1 – litra e a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 -a a) I stk. 1 indsættes følgende litra: 

 "ea) Audiovisuel kommerciel 

kommunikation om fødevarer og 

drikkevarer, der har et højt salt-, sukker- 

eller fedtindhold, må ikke følge med et 

program, hvis målgruppe er børn, i form 

af en reklamepause udsendt under, 

umiddelbart før eller umiddelbart efter et 

sådant program, eller indgå i et sådant 

program og er forbudt i de timer, hvor 

mange børn ser tv" 

Or. en 

 

Ændringsforslag   110 

Margrete Auken 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11 – litra a – indledning 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 9 – stk. 2 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) Stk. 2 affattes således: a) Stk. 2 affattes således: 

 “2. Medlemsstaterne indfører lovgivning 

for effektivt at minimere børns og 

mindreåriges eksponering for audiovisuel 

kommerciel kommunikation om 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. Denne 

lovgivning skal omfatte 

fjernsynsudsendelser, on-demand 

audiovisuelle medietjenester, 

videoudvekslingsplatforme og sociale 

medieplatforme og bl.a. tage sigte på at 

forbyde sådan kommunikation på 

tidspunkter, hvor børn og mindreårige 

sædvanligvis ser tv. 

 WHO's regionale kontor for Europas 

ernæringsprofilmodel anvendes til at 

sondre mellem fødevarer og drikkevarer 

på grundlag af deres ernæringsmæssige 

sammensætning." 

Or. en 

 

Ændringsforslag   111 

Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach, Glenis Willmott, Emilian Pavel, Nessa 

Childers, Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11 – litra a – indledning 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 9 – stk. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) Stk. 2 affattes således: a) Stk. 2 udgår. 

Or. en 
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Ændringsforslag   112 

Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach, Glenis Willmott, Emilian Pavel, Nessa 

Childers, Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11 – litra a 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 9 – stk. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Medlemsstaterne og 

Kommissionen tilskynder til udvikling af 

adfærdskodekser for selv- og 

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. 

udgår 

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 
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Kommissionen udviklingen af EU-

adfærdskodekser." 

Or. en 

 

Ændringsforslag   113 

Lynn Boylan 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11 – litra a 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 9 – stk. 2 – afsnit 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne og Kommissionen 

tilskynder til udvikling af 

adfærdskodekser for selv- og 

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. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag   114 

Renate Sommer 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11 – litra a 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 9 – stk. 2 – afsnit 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 



 

PE595.453v03-00 64/110 AM\1112182DA.docx 

DA 

Medlemsstaterne og Kommissionen 

tilskynder til udvikling af adfærdskodekser 

for selv- og 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. 

Medlemsstaterne og Kommissionen 

tilskynder til udvikling af adfærdskodekser 

for selv- og samregulering med hensyn til 

underlødig audiovisuel kommerciel 

kommunikation. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   115 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte, Isabella Adinolfi 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11 – litra a 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 9 – stk. 2 – afsnit 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne og Kommissionen 

tilskynder til udvikling af 

adfærdskodekser for selv- og 

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. 

Medlemsstaterne vedtager 

foranstaltninger for at minimere unges 

eksponering for audiovisuel kommerciel 

kommunikation om fødevarer og 

ikkealkoholholdige 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. Kommissionen og 

medlemsstaterne tager hensyn til WHO's 

regionale kontor for Europas 

ernæringsprofilmodel med henblik på at 

nå det i første afsnit fastsatte mål. 

Or. en 
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Ændringsforslag   116 

Elisabetta Gardini, Julie Girling, Françoise Grossetête 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11 – litra a 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 9 – nr. 2 – afsnit 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne og Kommissionen 

tilskynder til udvikling af adfærdskodekser 

for selv- og 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. 

Medlemsstaterne og Kommissionen 

tilskynder til udvikling af adfærdskodekser 

for selv- og samregulering med hensyn til 

underlødig audiovisuel kommerciel 

kommunikation, som følger med eller er 

indeholdt i børneprogrammer og indhold, 

der retter sig mod 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. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   117 

Frédérique Ries 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11 – litra a 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 9 – stk. 2 – afsnit 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne og Kommissionen 

tilskynder til udvikling af adfærdskodekser 

for selv- og 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 

Medlemsstaterne og Kommissionen sikrer 

udvikling af adfærdskodekser for selv- og 

samregulering med hensyn til underlødig 

audiovisuel kommerciel kommunikation, 

som følger med eller er indeholdt i 

børneprogrammer og familieprogrammer, 

for fødevarer og drikkevarer, der 

indeholder næringsstoffer og andre stoffer 

med en ernæringsmæssig eller fysiologisk 

virkning, som det ikke anbefales at indtage 



 

PE595.453v03-00 66/110 AM\1112182DA.docx 

DA 

anbefales at indtage i overdreven mængde i 

den samlede kost, navnlig fedt, 

transfedtsyrer, salt eller natrium og sukker. 

i overdreven mængde i den samlede kost, 

navnlig fedt, mættet fedt, transfedtsyrer, 

salt eller natrium og sukker. 

Or. en 

Begrundelse 

Det er i relation til udsendelser, der er berørt af reklamerestriktioner, vigtigt også at dække 

familieprogrammer, som ses af både voksne og børn, og som indgår i hyppige tv-vaner. 

 

Ændringsforslag   118 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11 – litra a 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 9 – stk. 2 – afsnit 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne og Kommissionen 

tilskynder til udvikling af adfærdskodekser 

for selv- og 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. 

Medlemsstaterne og Kommissionen 

tilskynder til udvikling af adfærdskodekser 

for selv- og samregulering med hensyn til 

underlødig audiovisuel kommerciel 

kommunikation, som følger med eller er 

indeholdt i børneprogrammer, 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. 

Or. en 

Begrundelse 

Formålet med ændringsforslaget er at gøre bestemmelsen klarere. 

 

Ændringsforslag   119 

Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Forslag til direktiv 
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Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11 – litra a 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 9 – stk. 2 – afsnit 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne og Kommissionen 

tilskynder til udvikling af adfærdskodekser 

for selv- og 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. 

Medlemsstaterne og Kommissionen sikrer 

udvikling af adfærdskodekser for selv- og 

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. 

Or. it 

 

Ændringsforslag   120 

Lynn Boylan 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11 – litra a 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 9 – stk. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2. Kommerciel kommunikation om 

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, mættet fedt, 

transfedtsyrer, salt eller natrium og 

sukker, er forbudt i det tidsrum, hvor 

mange børn ser tv, hvilket skal defineres 

på nationalt plan, men som minimum 

indtil kl. 21.00. 

 WHO's regionale kontor for Europas 

ernæringsprofilmodel finder anvendelse 
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med henblik på identifikation af sådanne 

fødevarer. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   121 

Renate Sommer 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11 – litra a 

2010/13/EU 

Artikel 9 – stk. 2 – afsnit 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

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. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag   122 

Lynn Boylan 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11 – litra a 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 9 – stk. 2 – afsnit 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Disse kodekser skal bruges til effektivt at 

mindske eksponeringen af mindreårige 

udgår 
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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. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   123 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11 – litra a 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 9 – stk. 2 – afsnit 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

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. 

(Vedrører ikke den danske tekst)  

Or. en 

Begrundelse 

Direktivet gør det ikke obligatorisk at have sådanne kodekser, men hvis de findes, bør det 

være klart, at de bør følges. 
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Ændringsforslag   124 

Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11 – litra a 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 9 – stk. 2 – afsnit 3 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

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." 

Kommissionen og ERGA sikrer 

udveksling af bedste praksis om selv- og 

samreguleringsordninger på tværs af EU. 

Hvor det er hensigtsmæssigt, fremmer 

Kommissionen udviklingen af EU-

adfærdskodekser." 

Or. it 

 

Ændringsforslag   125 

Elisabetta Gardini, Julie Girling, Françoise Grossetête 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11 – litra a 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 9 – stk. 2 – afsnit 3 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

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." 

Kommissionen og ERGA skal tilskynde til 

udveksling af bedste praksis om selv- og 

samreguleringsordninger på tværs af EU. 

Hvor det er hensigtsmæssigt, fremmer 

Kommissionen vedtagelsen af EU-

adfærdskodekser. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   126 

Lynn Boylan 

 

Forslag til direktiv 
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Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11 – litra a 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 9 – stk. 2 – afsnit 3 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

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. 

Kommissionen og ERGA skal tilskynde til 

udveksling af bedste praksis om 

samreguleringsordninger på tværs af EU. 

Hvor det er hensigtsmæssigt, fremmer 

Kommissionen udviklingen af EU-

adfærdskodekser. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   127 

Mihai Ţurcanu, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11 – litra a 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 9 – stk. 2 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a) Medlemsstaterne opfordres til at 

anmode udbydere af audiovisuelle 

tjenesteydere om ikke at udsende 

oplysninger, hvis offentliggørelse vil 

kunne medføre et økonomisk tab, eller 

hvis udbredelse forud for den officielle 

meddelelse om resultatet af undersøgelser, 

revisioner og officielle kontroller 

foretaget af de kompetente myndigheder 

kunne give anledning til panik hos eller 

misinformation eller manipulation af 

offentligheden, da der er mulighed for, at 

sådanne oplysninger kunne vise sig at 

være falske og få en negativ økonomisk 

indvirkning på det indre marked. 

 Der skal gælde undtagelser i de tilfælde, 

hvor en offentlig tilbagekaldelse er 

nødvendig og er officielt annonceret af de 

kompetente myndigheder eller foretages 

spontant af en erhvervsdrivende, samt i 

tilfælde, hvor forbrugernes 
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opmærksomhed officielt henledes på 

mulige risici. 

Or. ro 

 

Ændringsforslag   128 

Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach, Glenis Willmott, Emilian Pavel, Nessa 

Childers, Christel Schaldemose, Jytte Guteland 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11 – litra -a a (nyt) 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 9 – stk. 2 a og 2 b (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 aa) Følgende stykker indsættes: 

 “2a. Fødevarer, der har et højt fedt-, 

sukker- eller saltindhold, identificeres ved 

anvendelse af WHO's regionale kontor 

for Europas ernæringsprofilmodel. 

 2b. For så vidt angår stk. 1, litra e) og ea), 

fastlægger medlemsstaterne de timer, hvor 

mange børn ser tv i deres område, ud fra 

situationen i det pågældende land." 

Or. en 

 

Ændringsforslag   129 

Glenis Willmott, Nessa Childers, Jytte Guteland 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11 – litra a a (nyt) 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 9 – stk. 1 – litra e 

 
Gældende tekst Ændringsforslag 

 aa) Stk. 1, litra e), affattes således: 

”e) Audiovisuel kommerciel 

kommunikation for at fremme salget af 

alkoholiske drikkevarer må ikke være 

rettet specifikt mod mindreårige og må 

"e) Børns og mindreåriges eksponering 

for audiovisuel kommerciel 

kommunikation for at fremme salget af 

alkoholiske drikkevarer skal minimeres, og 
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ikke tilskynde til umådeholden indtagelse 

af sådanne drikkevarer. 

en sådan kommunikation må ikke 

tilskynde til umådeholden indtagelse af 

sådanne drikkevarer og må ikke følge med 

et program, hvis målgruppe er børn, i 

form af en reklamepause udsendt under, 

umiddelbart før eller umiddelbart efter et 

sådant program, eller indgå i et sådant 

program og er forbudt i de timer, hvor 

mange børn ser tv." 

Or. en 

 

Ændringsforslag   130 

Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach, Emilian Pavel, Christel Schaldemose 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11 – litra -a (nyt) 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 9 – stk. 1 – litra e 

 
Gældende tekst Ændringsforslag 

 -a) Stk. 1, litra e), affattes således: 

"e) Audiovisuel kommerciel 

kommunikation for at fremme salget af 

alkoholiske drikkevarer må ikke være rettet 

specifikt mod mindreårige og må ikke 

tilskynde til umådeholden indtagelse af 

sådanne drikkevarer. 

"e) Audiovisuel kommerciel 

kommunikation for at fremme salget af 

alkoholiske drikkevarer må ikke være rettet 

specifikt mod mindreårige, må ikke 

tilskynde til umådeholden indtagelse af 

sådanne drikkevarer og må ikke følge med 

et program, hvis målgruppe er børn, i 

form af en reklamepause udsendt under, 

umiddelbart før eller umiddelbart efter et 

sådant program, eller indgå i et sådant 

program og er forbudt i de timer, hvor 

mange børn ser tv." 

Or. en 

 

Ændringsforslag   131 

Fredrick Federley 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11 – litra a a (nyt) 

Direktiv 2010/13/EU 
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Artikel 9 – stk. 1 – litra e 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 aa) Stk. 1, litra e), affattes således: 

 "e) Audiovisuel kommerciel 

kommunikation for at fremme salget af 

alkoholiske drikkevarer må ikke være 

rettet specifikt mod mindreårige, skal 

undgå eksponering af mindreårige for 

den og må ikke tilskynde til umådeholden 

indtagelse af sådanne drikkevarer." 

Or. en 

 

Ændringsforslag   132 

Lynn Boylan 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11 – litra a a (nyt) 

Direktiv 2010/-13/EU 

Artikel 9 – stk. 1 – litra e a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 aa) I stk. 1 indsættes følgende litra: 

 "ea) Audiovisuel kommerciel 

kommunikation for at fremme salget af 

alkoholiske drikkevarer er forbudt i det 

tidsrum, hvor mange børn ser tv, hvilket 

defineres på nationalt plan, men som 

minimum indtil kl. 21.00." 

Or. en 

 

Ændringsforslag   133 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte, Isabella Adinolfi 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11 – litra b 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 9 – stk. 3 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

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. 

3. Medlemsstaterne vedtager 

foranstaltninger for at minimere unges 

eksponering for audiovisuel kommerciel 

kommunikation om alkoholholdige 

drikkevarer. Kommerciel kommunikation, 

der ligger før eller efter eller afbryder 

programmer, der har unge som 

målgruppe, mellem kl. 7.00 og kl. 23.00 er 

forbudt. Uden at dette berører vedtagelsen 

af lovgivningsmæssige foranstaltninger, 

tilskynder medlemsstaterne og 

Kommissionen til udvikling af selv- og 

samreguleringsinitiativer, herunder 

adfærdskodekser, for at minimere unges 

eksponering for en sådan kommerciel 

kommunikation, som følger med eller er 

indeholdt i programmer, hvis målgruppe i 

høj grad er mindreårige. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   134 

Margrete Auken 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11 – litra b 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 9 – stk. 3 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

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. 

3. Medlemsstaterne indfører 

lovgivning for at forhindre underlødig 

audiovisuel kommerciel kommunikation 
for alkoholholdige drikkevarer og til 

effektivt at minimere børns og 

mindreåriges eksponering for audiovisuel 

kommerciel kommunikation for 

alkoholholdige drikkevarer. Denne 

lovgivning skal omfatte 

fjernsynsudsendelser, on-demand 

audiovisuelle medietjenester, 

videoudvekslingsplatforme og sociale 

medieplatforme og bl.a. tage sigte på at 
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forbyde sådan kommunikation på 

tidspunkter, hvor børn og mindreårige 

sædvanligvis ser tv. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   135 

Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach, Glenis Willmott, Emilian Pavel, Nessa 

Childers, Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11 – litra b 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 9 – stk. 3 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

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. 

3. Medlemsstaterne og Kommissionen 

sikrer udvikling af adfærdskodekser for 

samregulering med hensyn til underlødig 

audiovisuel kommerciel kommunikation 

for alkoholholdige drikkevarer. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   136 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11 – litra b 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 9 – stk. 3 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Medlemsstaterne og Kommissionen 

tilskynder til udvikling af adfærdskodekser 

for selv- og samregulering med hensyn til 

underlødig audiovisuel kommerciel 

3. Medlemsstaterne og Kommissionen 

tilskynder til udvikling af adfærdskodekser 

for selv- og samregulering med hensyn til 

underlødig audiovisuel kommerciel 



 

AM\1112182DA.docx 77/110 PE595.453v03-00 

 DA 

kommunikation for alkoholholdige 

drikkevarer. Disse kodekser skal bruges til 

effektivt at begrænse eksponeringen af 

mindreårige for audiovisuel kommerciel 

kommunikation for alkoholholdige 

drikkevarer. 

kommunikation for alkoholholdige 

drikkevarer. Disse kodekser skal bruges til 

effektivt at begrænse eksponeringen af 

mindreårige for audiovisuel kommerciel 

kommunikation for alkoholholdige 

drikkevarer og må ikke tilskynde til 

umådeholden indtagelse af sådanne 

drikkevarer. 

Or. en 

Begrundelse 

Umådeholden indtagelse af alkohol bør også behandles. 

 

Ændringsforslag   137 

Lynn Boylan 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11 – litra b 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 9 – stk. 3 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

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. 

3. Medlemsstaterne og Kommissionen 

tilskynder til udvikling af adfærdskodekser 

for samregulering med hensyn til 

underlødig audiovisuel kommerciel 

kommunikation for alkoholholdige 

drikkevarer. Disse kodekser skal bruges til 

effektivt at begrænse eksponeringen af 

sårbare grupper såsom mindreårige for 

audiovisuel kommerciel kommunikation 

for alkoholholdige drikkevarer. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   138 

Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11 – litra b 

Direktiv 2010/13/EU 
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Artikel 9 – stk. 3 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

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. 

3. Medlemsstaterne og Kommissionen 

sikrer 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. 

Or. it 

 

Ændringsforslag   139 

Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11 – litra b 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 9 – stk. 3 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3a) Medlemsstaterne og 

Kommissionen sikrer udvikling af 

adfærdskodekser for selv- og 

samregulering med hensyn til underlødig 

audiovisuel kommerciel kommunikation 

for spil. Disse kodekser skal bruges til 

effektivt at begrænse eksponeringen af 

mindreårige for audiovisuel kommerciel 

kommunikation for spil. 

Or. it 

 

Ændringsforslag   140 

Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11 – litra b 
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Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 9 – stk. 4 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Kommissionen og ERGA skal 

tilskynde til udveksling af bedste praksis 

om selv- og samreguleringsordninger på 

tværs af EU. Hvis det skønnes 

hensigtsmæssigt, fremmer Kommissionen 

udviklingen af EU-adfærdskodekser." 

4. Kommissionen og ERGA sikrer 

udveksling af bedste praksis om selv- og 

samreguleringsordninger på tværs af EU. 

Hvis det skønnes hensigtsmæssigt, 

fremmer Kommissionen udviklingen af 

EU-adfærdskodekser." 

Or. it 

Ændringsforslag   141 

Elisabetta Gardini, Julie Girling, Françoise Grossetête 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11 – litra b 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 9 – stk. 4 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Kommissionen og ERGA skal 

tilskynde til udveksling af bedste praksis 

om selv- og samreguleringsordninger på 

tværs af EU. Hvis det skønnes 

hensigtsmæssigt, fremmer Kommissionen 

udviklingen af EU-adfærdskodekser." 

4. Kommissionen og ERGA skal 

tilskynde til udveksling af bedste praksis 

om selv- og samreguleringsordninger på 

tværs af EU. Hvis det skønnes 

hensigtsmæssigt, fremmer Kommissionen 

vedtagelsen af EU-adfærdskodekser. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   142 

Ian Duncan 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11 – litra b 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 9 – stk. 4 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Kommissionen og ERGA skal 

tilskynde til udveksling af bedste praksis 

om selv- og samreguleringsordninger på 

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." 

tværs af EU. Hvor det er nødvendigt, 

fremmer Kommissionen og ERGA 

vedtagelsen af EU-adfærdskodekser. 

Or. en 

Begrundelse 

Ansvaret for udarbejdelsen og vedtagelsen af kodekser vil fortsat være forbeholdt 

underskriverne. 

 

Ændringsforslag   143 

Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach, Glenis Willmott, Emilian Pavel, Nessa 

Childers, Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11 – litra b 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 9 – stk. 4 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Kommissionen og ERGA skal 

tilskynde til udveksling af bedste praksis 

om selv- og samreguleringsordninger på 

tværs af EU. Hvis det skønnes 

hensigtsmæssigt, fremmer Kommissionen 

udviklingen af EU-adfærdskodekser." 

4. Kommissionen og ERGA skal 

tilskynde til udveksling af bedste praksis 

om samreguleringsordninger på tværs af 

EU. Hvis det skønnes hensigtsmæssigt, 

fremmer Kommissionen udviklingen af 

EU-adfærdskodekser." 

Or. en 

 

Ændringsforslag   144 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11 – litra b a (nyt) 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 9 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 b a) Stk. 1 affattes således: 

 "1. Audiovisuel kommerciel 

kommunikation fra 
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medietjenesteudbydere under en 

medlemsstats jurisdiktion er tilladt, 

forudsat at de opfylder følgende krav: 

 a) Audiovisuel kommerciel 

kommunikation skal klart kunne 

identificeres som sådan af seerne. Enhver 

form for skjult audiovisuel kommerciel 

kommunikation er derfor 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) indeholde, tolerere eller fremme nogen 

forskelsbehandling som omhandlet i 

artikel 21 i Den Europæiske Unions 

charter om grundlæggende rettigheder 

 iii) tilskynde til adfærd, der kan være til 

skade for sundheden eller for sikkerheden 

 iv) tilskynde til adfærd, der kan være til 

skade for miljøbeskyttelsen 

 v) tilskynde til adfærd, der kan være til 

skade for dyrevelfærden. 

 d) Alle former for audiovisuel kommerciel 

kommunikation vedrørende cigaretter og 

andre tobaksvarer er forbudt. 

 e) Alle former for audiovisuel kommerciel 

kommunikation, der handler om og/eller 

promoverer spil og indsamling af 

væddemål, er forbudt. 

 f) Audiovisuel kommerciel 

kommunikation for i) receptpligtige 

humanmedicinske lægemidler, ii) 

veterinærlægemidler, som har anabolske, 

antiinflammatoriske, antiinfektiøse, 

kræfthæmmende, hormonale eller 

psykotropiske egenskaber eller indeholder 

sådanne stoffer, iii) medicinske 

behandlinger af invasiv karakter, bortset 

fra rent æstetiske ikke-invasive indgreb, 

er forbudt. 
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 g) Alle former for audiovisuel kommerciel 

kommunikation, der handler om og/eller 

promoverer finansielle produkter og 

tjenesteydelser, som viser sig at være til 

skade for forbrugerne, navnlig produkter 

og tjenesteydelser med iboende risici, som 

ikke er let og umiddelbart kan erkendes af 

lægmand, er forbudt. 

 h) Audiovisuel kommerciel 

kommunikation under og mellem 

programmer, der har børn som 

målgruppe, er forbudt. 

 i) Audiovisuel kommerciel 

kommunikation må ikke skade unge 

fysisk, psykisk eller moralsk. 

 Den må derfor ikke direkte tilskynde unge 

til at købe eller leje et produkt eller en 

tjenesteydelse ved at udnytte deres 

manglende erfaring eller deres 

godtroenhed, opfordre dem til at overtale 

deres forældre eller andre til at købe de 

varer eller tjenesteydelser, der reklameres 

for, udnytte unges særlige tillid til 

forældre, lærere eller andre eller uden 

grund vise unge i farlige situationer eller i 

attraktive situationer, som ikke har nogen 

forbindelse med arten af det produkt, der 

reklameres for." 

Or. en 

 

Ændringsforslag   145 

Christofer Fjellner 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11 – litra b a (nyt) 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 9 – stk. 1 – litra f a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 b a) I stk. 1 indsættes følgende litra: 

 "fa) Audiovisuel kommerciel 

kommunikation for spiltjenester må ikke 
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være rettet specifikt mod mindreårige og 

skal indeholde en klar besked om 

minimumsalderen, under hvilken spil ikke 

er tilladt." 

Or. en 

 

Ændringsforslag   146 

Lynn Boylan 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11 a (nyt) 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 9 – stk. 1 – litra e 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 11a) Artikel 9, stk. 1, litra e), udgår. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   147 

Margrete Auken 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12 a (nyt) 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 10 – stk. 2 

 
Gældende tekst Ændringsforslag 

 12a) Artikel 10, stk. 2, affattes således: 

"2. Audiovisuelle medietjenester eller 

programmer må ikke sponsoreres af 

foretagender, hvis hovedvirksomhed er 

fremstilling eller salg af cigaretter og andre 

tobaksvarer. 

“2. Audiovisuelle medietjenester eller 

programmer må ikke sponsoreres af 

foretagender, hvis hovedvirksomhed er 

fremstilling eller salg af cigaretter og andre 

tobaksvarer, alkoholholdige drikkevarer 

eller 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, mættet 
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fedt, transfedtsyrer, salt eller natrium og 

sukker. 

 WHO's regionale kontor for Europas 

ernæringsprofilmodel anvendes til at 

sondre mellem fødevarer og drikkevarer 

på grundlag af deres ernæringsmæssige 

sammensætning." 

Or. en 

 

Ændringsforslag   148 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte, Isabella Adinolfi 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12 a (nyt) 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 10 – stk. 2 

 
Gældende tekst Ændringsforslag 

 12a) Artikel 10, stk. 2, affattes således: 

“2. Audiovisuelle medietjenester eller 

programmer må ikke sponsoreres af 

foretagender, hvis hovedvirksomhed er 

fremstilling eller salg af cigaretter og andre 

tobaksvarer. 

"2. Audiovisuelle medietjenester eller 

programmer må ikke sponsoreres af 

foretagender, hvis hovedvirksomhed er: 

 a) spil og indsamling af væddemål 

 b) fremstilling eller salg af cigaretter og 

andre tobaksvarer, alkoholholdige 

drikkevarer eller lægemidler og 

medicinske behandlinger 

 c) salg af finansielle 

investeringsprodukter og -tjenesteydelser 

 d) fremstilling eller salg af fødevarer og 

ikkealkoholholdige drikkevarer, som der 

ikke må reklameres for i henhold til 

WHO's regionale kontor for Europas 

ernæringsprofilmodel." 

Or. en 
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Ændringsforslag   149 

Lynn Boylan 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12 a (nyt) 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 10 – stk. 2 

 
Gældende tekst Ændringsforslag 

 12a) Artikel 10, stk. 2, affattes således: 

"Audiovisuelle medietjenester eller 

programmer må ikke sponsoreres af 

foretagender, hvis hovedvirksomhed er 

fremstilling eller salg af cigaretter og andre 

tobaksvarer. 

"Audiovisuelle medietjenester eller 

programmer må ikke sponsoreres af 

foretagender, hvis hovedvirksomhed er 

fremstilling eller salg af cigaretter og andre 

tobaksvarer, alkoholholdige drikkevarer 

og fødevarer og ikkealkoholholdige 

drikkevarer med et højt indhold af fedt, 

mættet fedt, transfedtsyrer, salt eller 

natrium og sukker. 

 WHO's regionale kontor for Europas 

ernæringsprofilmodel finder anvendelse 

med henblik på identifikation af sådanne 

fødevarer." 

Or. en 

 

Ændringsforslag   150 

Lynn Boylan 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 11 – stk. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Produktplacering tillades i alle 

audiovisuelle medietjenester, bortset fra 

tv-aviser og nyhedsmagasiner, 

forbrugerprogrammer, religiøse 

programmer og programmer, som ses af 

mange børn. 

udgår 

Or. en 
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Ændringsforslag   151 

Christel Schaldemose 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 11 – stk. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Produktplacering tillades i alle 

audiovisuelle medietjenester, bortset fra 

tv-aviser og nyhedsmagasiner, 

forbrugerprogrammer, religiøse 

programmer og programmer, som ses af 

mange børn. 

2. Produktplacering er forbudt. 

Or. da 

 

Ændringsforslag   152 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 11 – stk. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Produktplacering tillades i alle 

audiovisuelle medietjenester, bortset fra tv-

aviser og nyhedsmagasiner, 

forbrugerprogrammer, religiøse 

programmer og programmer, som ses af 

mange børn. 

2. Produktplacering tillades i alle 

audiovisuelle medietjenester, bortset fra tv-

aviser og nyhedsmagasiner, 

forbrugerprogrammer, religiøse 

programmer og børneprogrammer. 

Or. en 

Begrundelse 

Formålet med ændringsforslaget er at gøre bestemmelsen klarere. 

 

Ændringsforslag   153 
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Christel Schaldemose 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 11 – stk. 3 – afsnit 1 – indledning 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Programmer, der indeholder 

produktplacering, skal opfylde følgende 

krav: 

3. Uanset stk. 2 er produktplacering 

tilladt i følgende tilfælde, medmindre 

medlemsstaterne træffer anden afgørelse: 

Or. da 

 

Ændringsforslag   154 

Christel Schaldemose 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 11 – stk. 3 – afsnit 1 – litra a 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

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. 

a) I spillefilm, film og serier 

produceret til audiovisuelle 

medietjenester, sportsprogrammer og lette 

underholdningsprogrammer. 

Or. da 

 

Ændringsforslag   155 

Christel Schaldemose 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 11 – stk. 3 – afsnit 1 – litra b 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 
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b) De må ikke direkte tilskynde til 

køb eller leje af varer eller tjenesteydelser. 

b) Hvor der ikke erlægges betaling, 

men kun finder gratis levering af visse 

varer eller tjenesteydelser sted, f.eks. 

produktionsrekvisitter og præmier, med 

henblik på deres medtagelse i et program. 

 Undtagelsen i litra a) finder ikke 

anvendelse på børneprogrammer. 

Or. da 

 

Ændringsforslag   156 

Christel Schaldemose 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 11 – stk. 3 – afsnit 1 – litra c og afsnit 2  

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

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. 

Programmer, der indeholder 

produktplacering, skal mindst opfylde alle 

følgende krav: 

 a) Deres indhold og, såfremt der er tale 

om fjernsynsudsendelser, deres 

programlægning må under ingen 

omstændigheder påvirkes på en måde, der 

berører medietjenesteudbyderens ansvar 

og redaktionelle ansvar. 

 b) De tilskynder ikke direkte til køb eller 

leje af varer eller tjenesteydelser og 

indeholder navnlig ikke særlige 

reklameomtaler af sådanne varer eller 

tjenesteydelser. 

 c) De giver ikke de pågældende produkter 

en unødigt fremtrædende rolle. 

 d) Seerne informeres tydeligt om, at der 

foregår produktplacering. Indeholder et 

program produktplacering, markeres det på 

passende vis ved programmets begyndelse 
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og slutning, samt når et program fortsættes 

efter en reklamepause, for at undgå enhver 

vildledning af seeren. 

Or. da 

 

Ændringsforslag   157 

Christel Schaldemose 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 11 – stk. 3 – afsnit 3 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

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. 

Undtagelsesvis kan medlemsstaterne vælge 

at fravige kravene i litra d), forudsat at det 

pågældende program hverken er produceret 

eller bestilt af medietjenesteudbyderen selv 

eller en virksomhed, tilknyttet til 

medietjenesteudbyderen. 

Or. da 

 

Ændringsforslag   158 

Lynn Boylan 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 11 – stk. 4 – litra b a og b b og afsnit 1 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ba) alkoholholdige drikkevarer 

 bb) fødevarer og ikkealkoholholdige 

drikkevarer med et højt indhold af fedt, 

mættet fedt, transfedtsyrer, salt eller 

natrium og sukker. 

 WHO's regionale kontor for Europas 

ernæringsprofilmodel finder anvendelse 
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med henblik på identifikation af de i litra 

bb) nævnte fødevarer. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   159 

Margrete Auken 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 11 – stk. 4 – litra b a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ba) alkoholholdige drikkevarer eller 

produktplacering fra foretagender, hvis 

hovedvirksomhed er fremstilling eller salg 

af alkoholholdige drikkevarer 

Or. en 

 

Ændringsforslag   160 

Glenis Willmott, Nessa Childers, Jytte Guteland 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 11 – stk. 4 – litra b a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ba) alkoholholdige drikkevarer 

Or. en 

 

Ændringsforslag   161 

Frédérique Ries, Fredrick Federley 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13 (nyt) 

Direktiv 2010/13/EU 
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Artikel 11 – stk. 4 – litra b a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ba) alkoholholdige drikkevarer 

Or. en 

Begrundelse 

Produktplacering er en effektiv markedsføringsteknik, som ikke må omfatte alkoholholdige 

drikkevarer. 

 

Ændringsforslag   162 

Margrete Auken 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 11 – stk. 4 – litra b b og afsnit 1 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 bb) 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, mættet 

fedt, transfedtsyrer, salt eller natrium og 

sukker. 

 WHO's regionale kontor for Europas 

ernæringsprofilmodel anvendes til at 

sondre mellem fødevarer og drikkevarer 

på grundlag af deres ernæringsmæssige 

sammensætning. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   163 

Glenis Willmott, Nessa Childers, Jytte Guteland 

 

Forslag til direktiv 

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

Artikel 11 – stk. 4 – litra b b (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 bb) fødevarer og ikkealkoholholdige 

drikkevarer med et højt indhold af fedt, 

transfedtsyrer, salt eller natrium og 

sukker. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   164 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte, Isabella Adinolfi 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 12 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

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. 

Medlemsstaterne træffer alle nødvendige 

og passende foranstaltninger for at sikre, at 

programmer, der leveres af udbydere af 

audiovisuelle medietjenester og udbyderne 

af videodelingsplatforme under deres 

jurisdiktion, og som kunne skade 

mindreåriges fysiske, psykiske og moralske 

udvikling, eller skade ældres og sårbare 

kategoriers fysiske, psykiske og moralske 

integritet, kun stilles til rådighed på en 

sådan måde, at mindreårige og sådanne 

kategorier normalt ikke hører eller ser 

dem. Blandt sådanne foranstaltninger kan 

nævnes valg af sendetidspunkt, værktøjer 

til alderskontrol eller andre passende og 

effektive tekniske foranstaltninger. 

Foranstaltningerne skal stå i et rimeligt 

forhold til programmets mulige 

skadevirkninger. 

Or. en 
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Ændringsforslag   165 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 12 – stk. 1 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Medlemsstaterne træffer passende 

foranstaltninger for at sikre, at tv-

spredningsforetagender, som hører under 

deres jurisdiktion, ikke udsender 

programmer, som i alvorlig grad kan 

skade mindreåriges fysiske, psykiske eller 

moralske udvikling, herunder navnlig 

programmer, som indeholder pornografi 

eller umotiveret vold. 

Or. en 

Begrundelse 

Formålet med ændringsforslaget er at styrke beskyttelsen af mindreårige. 

 

Ændringsforslag   166 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 12 – stk. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Det mest skadelige indhold, såsom 

umotiveret vold og pornografi, skal være 

underlagt de strengest mulige 

foranstaltninger, såsom kryptering og 

effektiv forældrekontrol." 

Programmer, som i alvorlig grad kan 

skade mindreåriges fysiske, psykiske eller 

moralske udvikling, herunder navnlig 

programmer, som indeholder pornografi 

eller umotiveret vold on-demand 

audiovisuelle medietjenester, skal være 

underlagt de strengest mulige 

foranstaltninger, såsom kryptering og 

effektiv forældrekontrol. 
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Or. en 

Begrundelse 

Formålet med ændringsforslaget er at styrke beskyttelsen af mindreårige. 

 

Ændringsforslag   167 

Marc Joulaud 

 

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 40 % af deres 

katalog og får en tilpas fremtrædende 

placering. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag   168 

Marc Joulaud 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 20 – stk. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

16. Første punktum i artikel 20, stk. 2, 

affattes således: 

udgår 

"Transmissionen af film produceret til 

fjernsynet (bortset fra serier, føljetoner og 

dokumentarprogrammer), spillefilm og 

nyhedsprogrammer må afbrydes af 

reklame- og/eller teleshoppingindslag én 
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gang for hver planlagte periode på mindst 

20 minutter." 

Or. fr 

 

Ændringsforslag   169 

Margrete Auken 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 17 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 23 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

17) Artikel 23 affattes således: udgår 

”Artikel 23  

1. Den daglige andel af tv-reklame- og 

teleshoppingindslag i perioden mellem kl. 

7.00 og 23.00 må ikke overstige 20 %. 

 

2. Stk. 1 finder ikke anvendelse på:  

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 

mediekoncern 

 

b) sponsorannonceringer  

c) produktplaceringer."  

  

Or. en 

Begrundelse 

Direktivet i sin nuværende form fastslår, at "tv-reklame- eller teleshoppingindslag må ikke 

fylde mere end 20 % af en given klokketime" og fastsætter således en grænse pr. time, hvilket 

er mere hensigtsmæssigt. 

 

Ændringsforslag   170 
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Lynn Boylan 

 

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 %. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag   171 

Mihai Ţurcanu, Cristian-Silviu Buşoi 

 

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 hver enkelt time i 

perioden mellem kl. 7.00 og 23.00 må ikke 

overstige 20 %. 

 (Dette ændringsforslag gælder for hele 

teksten. Hvis det vedtages, skal 

ændringerne foretages alle relevante 

steder). 

Or. ro 

 

Ændringsforslag   172 

Marc Joulaud 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 17 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 23 – stk. 1 
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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. Tv-reklame- og 

teleshoppingindslag må ikke fylde mere 

end 20 % af sendetiden i en given 

klokketime. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag   173 

Christel Schaldemose 

 

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. Tv-reklame- og 

teleshoppingindslag må ikke fylde mere 

end 20 % af en given klokketime. 

Or. da 

Ændringsforslag   174 

Marc Joulaud 

 

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 

mediekoncern 

a) annonceringer, som tv-

spredningsforetagendet foretager i 

forbindelse med egne programmer og 

produkter med direkte tilknytning til disse 

programmer 

Or. fr 
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Ændringsforslag   175 

Lynn Boylan 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 19 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 28a – stk. 1 – indledning 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Med forbehold af artikel 14 og 15 i 

direktiv 2000/31/EF sikrer 

medlemsstaterne, at udbydere af 

videodelingsplatforme træffer passende 

foranstaltninger for at: 

1. Med forbehold af artikel 14 og 15 i 

direktiv 2000/31/EF sikrer 

medlemsstaterne, at udbydere af 

audiovisuelle medietjenester såsom 
udbydere af videodelingsplatforme træffer 

passende foranstaltninger for at: 

Or. en 

 

Ændringsforslag   176 

Lynn Boylan 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 19 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 28a – stk. 1 – nr. 1 a 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) beskytte mindreårige mod indhold, 

der kan skade deres fysiske, psykiske eller 

moralske udvikling 

a) beskytte sårbare grupper såsom 

mindreårige mod indhold, der kan skade 

deres fysiske, psykiske eller moralske 

udvikling 

Or. en 

 

Ændringsforslag   177 

Marc Joulaud 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 19 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 28a – stk. 1 – litra b 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

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. 

b) beskytte alle borgere mod indhold, 

der tilskynder til terror, 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. 

Or. fr 

Ændringsforslag   178 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 19 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 28a – stk. 1 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. Medlemsstaterne træffer passende 

foranstaltninger for at sikre, at 

programmer, der leveres af udbydere af 

videodelingsplatforme 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 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 

foranstaltninger, såsom kryptering og 

effektiv forældrekontrol. 

Or. en 
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Begrundelse 

Formålet med ændringsforslaget er at styrke beskyttelsen af mindreårige i forbindelse med 

videodelingsplatforme. 

 

Ændringsforslag   179 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 19 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 28a – stk. 2 – afsnit 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

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. 

Hvad der udgør passende foranstaltninger 

med henblik på stk. 1 og 1a, fastlægges af 

de medlemsstater, hvis jurisdiktion 

udbyderne af videodelingsplatforme hører 

under, 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. 

Or. en 

Begrundelse 

Ændringsforslaget præciserer, at det er medlemsstaterne, der har ansvaret for denne opgave. 

 

Ændringsforslag   180 

Lynn Boylan 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 19 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 28a – stk. 2 – afsnit 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 
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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. 

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 

udbydere af audiovisuelle medietjenester 

såsom udbyderne af videodelingsplatforme 

og de brugere, der har skabt og/eller 

uploadet indholdet, samt offentlighedens 

interesse. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   181 

Lynn Boylan 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 19 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 28a – stk. 2 – afsnit 2 – litra a 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) fastlægge og efter 

videodelingsplatformenes betingelser og 

vilkår anvende de principper om 

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 

a) fastlægge og efter udbyderne af 

audiovisuelle medietjenester såsom 

videodelingsplatformenes betingelser og 

vilkår anvende de principper om 

tilskyndelse til vold eller had, der er 

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

som kan skade sårbare grupper såsom 

mindreåriges fysiske, psykiske og moralske 

udvikling, i overensstemmelse med 

henholdsvis artikel 6 og 12 

Or. en 

 

Ændringsforslag   182 

Lynn Boylan 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 19 

Direktiv 2010/13/EU 
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Artikel 28a – stk. 2 – afsnit 2 – litra c 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

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 

c) etablere og opretholde systemer til 

alderskontrol af brugere af udbydere af 

audiovisuelle medietjenester såsom 

videodelingsplatforme for så vidt angår 

indhold, som kan skade mindreåriges 

fysiske, psykiske og moralske udvikling 

Or. en 

 

Ændringsforslag   183 

Lynn Boylan 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 19 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 28a – stk. 2 – afsnit 2 – litra d 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

d) etablere og opretholde systemer, 

der gør det muligt for brugere af 

videodelingsplatforme at bedømme det i 

stk. 1 omhandlede indhold 

d) etablere og opretholde systemer, 

der gør det muligt for brugere af udbydere 

af audiovisuelle medietjenester såsom 

videodelingsplatforme at bedømme det i 

stk. 1 omhandlede indhold 

Or. en 

 

Ændringsforslag   184 

Lynn Boylan 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 19 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 28a – stk. 2 – afsnit 2 – litra e 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

e) sikre forældrekontrolsystemer for 

så vidt angår indhold, som kan skade 

e) sikre forældrekontrolsystemer for 

så vidt angår indhold, som kan skade 
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mindreåriges fysiske, psykiske og moralske 

udvikling 

sårbare grupper såsom mindreåriges 

fysiske, psykiske og moralske udvikling 

Or. en 

 

Ændringsforslag   185 

Lynn Boylan 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 19 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 28a – stk. 2 – afsnit 2 – litra f 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

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. 

f) etablere og opretholde systemer, 

hvorigennem udbydere af audiovisuelle 

medietjenester såsom 

videodelingsplatforme over for deres 

brugere redegør for, hvordan der er taget 

stilling til den i litra b) omhandlede 

indberetning. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   186 

Lynn Boylan 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 19 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 28a – stk. 4 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

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. 

4. Medlemsstaterne fastlægger de 

nødvendige mekanismer til vurdering af 

hensigtsmæssigheden af de i stk. 2 og 3 

omhandlede foranstaltninger, som 

udbyderne af audiovisuelle medietjenester 

såsom udbyderne af videodelingsplatforme 

har truffet. Medlemsstaterne overlader 

denne opgave til de i henhold til artikel 30 

udpegede myndigheder. 
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Or. en 

 

Ændringsforslag   187 

Lynn Boylan 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 19 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 28a – stk. 5 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. Medlemsstaterne må ikke pålægge 

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. 

5. Medlemsstaterne må ikke pålægge 

udbydere af audiovisuelle medietjenester 

såsom 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. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   188 

Lynn Boylan 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 19 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 28a – stk. 6 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

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 

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 

audiovisuelle medietjenester såsom 
udbydere af videodelingsplatforme 
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anvendelsen af de i stk. 1 og 2 omhandlede 

passende foranstaltninger. 

vedrørende anvendelsen af de i stk. 1 og 2 

omhandlede passende foranstaltninger. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   189 

Lynn Boylan 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 19 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 28a – stk. 7 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

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. 

7. Kommissionen og ERGA 

tilskynder udbydere af audiovisuelle 

medietjenester såsom udbydere af 

videodelingsplatforme til at udveksle 

bedste praksis i forbindelse med 

samreguleringsordninger på tværs af EU. 

Hvor det er hensigtsmæssigt, fremmer 

Kommissionen udviklingen af EU-

adfærdskodekser. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   190 

Lynn Boylan 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 19 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 28a – stk. 8 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

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 

8. Udbydere af audiovisuelle 

medietjenester såsom udbydere af 

videodelingsplatforme eller, hvor det er 

relevant, organisationer, der repræsenterer 

udbyderne i denne henseende, forelægger 

Kommissionen udkast til EU-

adfærdskodekser og ændringer af 
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anmode ERGA om at afgive en udtalelse 

om disse udkast og ændringer samt 

udvidelser af adfærdskodekserne. 

Kommissionen kan offentliggøre 

adfærdskodekserne efter behov. 

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 

 

Ændringsforslag   191 

Lynn Boylan 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 19 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 28 a – stk. 1 – afsnit 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne sikrer, at udbydere af 

videodelingsplatforme, der ikke er etableret 

inden for deres territorium, men som enten 

har et moderselskab eller et datterselskab, 

der er etableret inden for deres territorium, 

eller som indgår i en koncern, der omfatter 

en enhed, som er etableret inden for deres 

territorium, betragtes som værende 

etableret inden for deres territorium som 

foreskrevet i artikel 3, stk. 1, i direktiv 

2000/31/EØF. 

Medlemsstaterne sikrer, at udbydere af 

audiovisuelle medietjenester såsom 
udbydere af videodelingsplatforme, der 

ikke er etableret inden for deres 

territorium, men som enten har et 

moderselskab eller et datterselskab, der er 

etableret inden for deres territorium, eller 

som indgår i en koncern, der omfatter en 

enhed, som er etableret inden for deres 

territorium, betragtes som værende 

etableret inden for deres territorium som 

foreskrevet i artikel 3, stk. 1, i direktiv 

2000/31/EØF. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   192 

Lynn Boylan 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 19 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 28 a – stk. 2 

 



 

AM\1112182DA.docx 107/110 PE595.453v03-00 

 DA 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Medlemsstaterne tilsender 

Kommissionen en liste over de udbydere af 

videodelingsplatforme, der er etableret 

inden for deres territorium, og de kriterier i 

artikel 3, stk. 1, i direktiv 2000/31/EF og i 

ovenstående stk. 1, som deres jurisdiktion 

er baseret på. De opdaterer listen 

regelmæssigt. Kommissionen sikrer, at de 

kompetente uafhængige 

tilsynsmyndigheder har adgang til disse 

oplysninger. 

2. Medlemsstaterne tilsender 

Kommissionen en liste over de udbydere 

af audiovisuelle medietjenester såsom 
udbydere af videodelingsplatforme, der er 

etableret inden for deres territorium, og de 

kriterier i artikel 3, stk. 1, i direktiv 

2000/31/EF og i ovenstående stk. 1, som 

deres jurisdiktion er baseret på. De 

opdaterer listen regelmæssigt. 

Kommissionen sikrer, at de kompetente 

uafhængige tilsynsmyndigheder har adgang 

til disse oplysninger. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   193 

Lynn Boylan 

 

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 bruger eller udbyder 

af medietjenester, herunder audiovisuelle 

medietjenester, eller udbyder af 

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   194 

Lynn Boylan 

 

Forslag til direktiv 
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Artikel 1 – stk. 1 – nr. 22 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 30a – 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) 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 

sårbare grupper såsom mindreårige og 

tilskyndelse til had. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   195 

Frédérique Ries, Jasenko Selimovic 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 23 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 33 – stk. 2 

 
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. I 

rapporten vurderes effektiviteten af selv- 

og samreguleringspraksis i alle 

medlemsstaterne, navnlig i lyset af praksis 

for reklame, som er rettet mod børn og 

familier. Hvis det i rapporten 

konkluderes, at adfærdskodekser for 

selvregulering med hensyn til audiovisuel 

kommerciel kommunikation, f.eks. for 

usunde fødevarer og sødede drikkevarer, 

ikke har givet de forventede resultater 

med hensyn til at minimere 

eksponeringen af børn og mindreårige, 
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fremlægger Kommissionen et forslag til 

forordning om dette specifikke spørgsmål. 

Or. en 

Begrundelse 

Det er vigtigt at indføre en revisionsklausul, navnlig for reklamepraksis, for at beskytte børns 

rettigheder, sundhed og velfærd i tilstrækkeligt omfang. 

 

Ændringsforslag   196 

Lynn Boylan 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 23 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 33 – stk. 2 

 
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 tre 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. 

Or. en 

 

Ændringsforslag   197 

Mihai Ţurcanu, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 23 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 33 – stk. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Senest den [dato - senest fire år efter 

vedtagelsen] og hvert tredje år derefter 

forelægger Kommissionen Europa-

Parlamentet, Rådet og Det Europæiske 

Senest den [dato - senest tre år efter 

vedtagelsen] og hvert tredje år derefter 

forelægger Kommissionen Europa-

Parlamentet, Rådet og Det Europæiske 
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Økonomiske og Sociale Udvalg en rapport 

om gennemførelsen af dette direktiv. 

Økonomiske og Sociale Udvalg en rapport 

om gennemførelsen af dette direktiv. 

 (Dette ændringsforslag gælder for hele 

teksten. Hvis det vedtages, skal 

ændringerne foretages alle relevante 

steder). 

Or. ro 

Ændringsforslag   198 

Glenis Willmott, Nessa Childers, Jytte Guteland 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 23 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 33 – stk. 3 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Senest... (tre år efter vedtagelsen af dette 

direktiv) udarbejder Kommissionen en 

rapport til Europa-Parlamentet og Rådet 

med forslag om at begrænse mindreåriges 

eksponering for kommerciel 

kommunikation om sundhedsskadelige 

produkter på internettet og de sociale 

medier. 

Or. en 

 


