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Ändringsförslag   20 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte, Isabella Adinolfi 

 

Förslag till direktiv 

Beaktandeled 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

med beaktande av fördraget om Europeiska 

unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 

53.1 och 62, 

med beaktande av fördraget om Europeiska 

unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 

53.1, 62, 168.1 och 168.5, 

Or. en 

 

Ändringsförslag   21 

Mihai Ţurcanu, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Förslag till direktiv 

Beaktandeled 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

med beaktande av fördraget om Europeiska 

unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 

53.1 och 62, 

med beaktande av fördraget om Europeiska 

unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 

53.1, 62 och 168, 

Or. ro 

 

Ändringsförslag   22 

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

Childers, Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Förslag till direktiv 

Beaktandeled 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

med beaktande av fördraget om Europeiska 

unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 

53.1 och 62, 

med beaktande av fördraget om Europeiska 

unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 

53.1, 62 och 168, 

Or. en 
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Ändringsförslag   23 

Lynn Boylan 

 

Förslag till direktiv 

Beaktandeled 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

med beaktande av fördraget om Europeiska 

unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 

53.1 och 62, 

med beaktande av fördraget om Europeiska 

unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 

53.1, 62 och 168, 

Or. en 

 

Ändringsförslag   24 

Notis Marias 

 

Förslag till direktiv 

Beaktandeled 1a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 med beaktande av protokoll (nr 1) till 

fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt om de nationella 

parlamentens roll i Europeiska unionen, 

Or. el 

 

Ändringsförslag   25 

Notis Marias 

 

Förslag till direktiv 

Beaktandeled 1b (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 med beaktande av protokoll (nr 2) till 

fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt om tillämpning av 

subsidiaritets- och 

proportionalitetsprinciperna, 
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Or. el 

 

Ändringsförslag   26 

Notis Marias 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(1) Den senaste innehållsmässiga 

ändringen av rådets direktiv 89/552/EEG27, 

senare kodifierat genom 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

2010/13/EU28, gjordes 2007 genom 

antagandet av Europaparlamentets och 

rådets direktiv 2007/65/EG29. Sedan dess 

har marknaden för audiovisuella 

medietjänster i snabb takt utvecklats 

avsevärt. Den tekniska utvecklingen 

möjliggör nya typer av tjänster och 

användarerfarenheter. Tittarvanorna har 

ändrats avsevärt, särskilt hos yngre 

generationer. Den vanliga tv-skärmen är 

visserligen fortfarande viktig för 

gemensamma audiovisuella erfarenheter, 

men många tittare har övergått till annan, 

portabel utrustning för att konsumera 

audiovisuellt innehåll. Det traditionella tv-

innehållet står fortfarande för en stor del av 

den genomsnittliga dagliga tittartiden. Nya 

typer av innehåll, som videoklipp eller 

användarproducerat innehåll, blir allt 

viktigare, och nya aktörer är numera 

väletablerade, t.ex. videotjänster på 

begäran (video-on-demand) och 

videodelningsplattformar. 

(1) Den senaste innehållsmässiga 

ändringen av rådets direktiv 89/552/EEG27, 

senare kodifierat genom 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

2010/13/EU28, gjordes 2007 genom 

antagandet av Europaparlamentets och 

rådets direktiv 2007/65/EG29. Sedan dess 

har marknaden för audiovisuella 

medietjänster i snabb takt utvecklats 

avsevärt till följd av den fortsatta 

konvergeringen mellan television och 

tjänster som distribueras via internet. Den 

tekniska utvecklingen möjliggör nya typer 

av tjänster och användarerfarenheter. 

Tittarvanorna har ändrats avsevärt, särskilt 

hos yngre generationer. Den vanliga tv-

skärmen är visserligen fortfarande viktig 

för gemensamma audiovisuella 

erfarenheter, men många tittare har 

övergått till annan, portabel utrustning för 

att konsumera audiovisuellt innehåll. Det 

traditionella tv-innehållet står fortfarande 

för en stor del av den genomsnittliga 

dagliga tittartiden. Nya typer av innehåll, 

som videoklipp eller användarproducerat 

innehåll, blir allt viktigare, och nya aktörer 

är numera väletablerade, t.ex. videotjänster 

på begäran (video-on-demand) och 

videodelningsplattformar. 

_________________ _________________ 

27 Europaparlamentets och rådets direktiv 

89/552/EU av den 3 oktober 1989 om 

samordning av vissa bestämmelser som 

fastställs i medlemsstaternas lagar och 

andra författningar om tillhandahållande av 

27 Europaparlamentets och rådets direktiv 

89/552/EU av den 3 oktober 1989 om 

samordning av vissa bestämmelser som 

fastställs i medlemsstaternas lagar och 

andra författningar om tillhandahållande av 
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audiovisuella medietjänster (direktiv om 

audiovisuella medietjänster) (EGT L 298, 

17.10.1989, s. 23). 

audiovisuella medietjänster (direktiv om 

audiovisuella medietjänster) (EGT L 298, 

17.10.1989, s. 23). 

28 Europaparlamentets och rådets direktiv 

2010/13/EU av den 10 mars 2010 om 

samordning av vissa bestämmelser som 

fastställs i medlemsstaternas lagar och 

andra författningar om tillhandahållande av 

audiovisuella medietjänster (direktiv om 

audiovisuella medietjänster) (EUT L 95, 

15.4.2010, s. 1). 

28 Europaparlamentets och rådets direktiv 

2010/13/EU av den 10 mars 2010 om 

samordning av vissa bestämmelser som 

fastställs i medlemsstaternas lagar och 

andra författningar om tillhandahållande av 

audiovisuella medietjänster (direktiv om 

audiovisuella medietjänster) (EUT L 95, 

15.4.2010, s. 1). 

29 Europaparlamentets och rådets direktiv 

2007/65/EG av den 11 december 2007 om 

ändring av rådets direktiv 89/552/EEG om 

samordning av vissa bestämmelser som 

fastställts i medlemsstaternas lagar och 

andra författningar om utförandet av 

sändningsverksamhet för television (EUT 

L 332, 18.12.2007, s. 27). 

29 Europaparlamentets och rådets direktiv 

2007/65/EG av den 11 december 2007 om 

ändring av rådets direktiv 89/552/EEG om 

samordning av vissa bestämmelser som 

fastställts i medlemsstaternas lagar och 

andra författningar om utförandet av 

sändningsverksamhet för television (EUT 

L 332, 18.12.2007, s. 27). 

Or. el 

 

Ändringsförslag   27 

Marc Joulaud 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(1) Den senaste innehållsmässiga 

ändringen av rådets direktiv 89/552/EEG27, 

senare kodifierat genom 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

2010/13/EU28, gjordes 2007 genom 

antagandet av Europaparlamentets och 

rådets direktiv 2007/65/EG29. Sedan dess 

har marknaden för audiovisuella 

medietjänster i snabb takt utvecklats 

avsevärt. Den tekniska utvecklingen 

möjliggör nya typer av tjänster och 

användarerfarenheter. Tittarvanorna har 

ändrats avsevärt, särskilt hos yngre 

generationer. Den vanliga tv-skärmen är 

visserligen fortfarande viktig för 

(1) Den senaste innehållsmässiga 

ändringen av rådets direktiv 89/552/EEG27, 

senare kodifierat genom 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

2010/13/EU28, gjordes 2007 genom 

antagandet av Europaparlamentets och 

rådets direktiv 2007/65/EG29. Sedan dess 

har marknaden för audiovisuella 

medietjänster i snabb takt utvecklats 

avsevärt. Den tekniska utvecklingen 

möjliggör nya typer av tjänster och 

användarerfarenheter. Tittarvanorna har 

ändrats avsevärt, särskilt hos yngre 

generationer. Den vanliga tv-skärmen är 

visserligen fortfarande viktig för 
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gemensamma audiovisuella erfarenheter, 

men många tittare har övergått till annan, 

portabel utrustning för att konsumera 

audiovisuellt innehåll. Det traditionella tv-

innehållet står fortfarande för en stor del av 

den genomsnittliga dagliga tittartiden. Nya 

typer av innehåll, som videoklipp eller 

användarproducerat innehåll, blir allt 

viktigare, och nya aktörer är numera 

väletablerade, t.ex. videotjänster på 

begäran (video-on-demand) och 

videodelningsplattformar. 

gemensamma audiovisuella erfarenheter, 

men många tittare har övergått till annan, 

portabel utrustning för att konsumera 

audiovisuellt innehåll. Det traditionella tv-

innehållet står fortfarande för en stor del av 

den genomsnittliga dagliga tittartiden. Nya 

typer av innehåll, som videoklipp eller 

användarproducerat innehåll, blir allt 

viktigare, och nya aktörer är numera 

väletablerade, t.ex. videotjänster på 

begäran (video-on-demand), sociala 

nätverk och videodelningsplattformar. 

_________________ _________________ 

27 Europaparlamentets och rådets direktiv 

89/552/EU av den 3 oktober 1989 om 

samordning av vissa bestämmelser som 

fastställs i medlemsstaternas lagar och 

andra författningar om tillhandahållande av 

audiovisuella medietjänster (direktiv om 

audiovisuella medietjänster) (EGT L 298, 

17.10.1989, s. 23). 

27 Europaparlamentets och rådets direktiv 

89/552/EU av den 3 oktober 1989 om 

samordning av vissa bestämmelser som 

fastställs i medlemsstaternas lagar och 

andra författningar om tillhandahållande av 

audiovisuella medietjänster (direktiv om 

audiovisuella medietjänster) (EGT L 298, 

17.10.1989, s. 23). 

28 Europaparlamentets och rådets direktiv 

2010/13/EU av den 10 mars 2010 om 

samordning av vissa bestämmelser som 

fastställs i medlemsstaternas lagar och 

andra författningar om tillhandahållande av 

audiovisuella medietjänster (direktiv om 

audiovisuella medietjänster) (EUT L 95, 

15.4.2010, s. 1). 

28 Europaparlamentets och rådets direktiv 

2010/13/EU av den 10 mars 2010 om 

samordning av vissa bestämmelser som 

fastställs i medlemsstaternas lagar och 

andra författningar om tillhandahållande av 

audiovisuella medietjänster (direktiv om 

audiovisuella medietjänster) (EUT L 95, 

15.4.2010, s. 1). 

29 Europaparlamentets och rådets direktiv 

2007/65/EG av den 11 december 2007 om 

ändring av rådets direktiv 89/552/EEG om 

samordning av vissa bestämmelser som 

fastställts i medlemsstaternas lagar och 

andra författningar om utförandet av 

sändningsverksamhet för television (EUT 

L 332, 18.12.2007, s. 27). 

29 Europaparlamentets och rådets direktiv 

2007/65/EG av den 11 december 2007 om 

ändring av rådets direktiv 89/552/EEG om 

samordning av vissa bestämmelser som 

fastställts i medlemsstaternas lagar och 

andra författningar om utförandet av 

sändningsverksamhet för television (EUT 

L 332, 18.12.2007, s. 27). 

Or. fr 

 

Ändringsförslag   28 

Marc Joulaud 

 

Förslag till direktiv 
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Skäl 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(3) Direktiv 2010/13/EU bör förbli 

tillämpligt endast på de tjänster vars 

huvudsakliga syfte är att tillhandahålla 

program i syfte att informera, underhålla 

eller utbilda. Kravet på huvudsakligt syfte 

bör också anses uppfyllt om tjänsten har 

audiovisuellt innehåll och en audiovisuell 

form som kan särskiljas från 

tjänsteleverantörens huvudsakliga 

verksamhet, t.ex. fristående delar av 

nättidningar som innehåller audiovisuella 

program eller användarproducerade videor, 

om dessa delar kan anses möjliga att 

särskilja från den huvudsakliga 

verksamheten. Sociala medietjänster 

omfattas inte, utom om de tillhandahåller 

en tjänst som omfattas av definitionen av 

en videodelningsplattform. En tjänst bör 

betraktas som endast ett komplement som 

inte går att särskilja från den huvudsakliga 

verksamheten baserat på kopplingarna 

mellan det audiovisuella erbjudandet och 

den huvudsakliga verksamheten. Kanaler 

eller andra audiovisuella tjänster under en 

leverantörs redaktionella ansvar kan i sig 

utgöra audiovisuella medietjänster, även 

om de erbjuds inom ramen för en 

videodelningsplattform som kännetecknas 

av avsaknaden av redaktionellt ansvar. I 

sådana fall åligger det de leverantörer som 

har det redaktionella ansvaret att följa 

bestämmelserna i detta direktiv. 

(3) Direktiv 2010/13/EU bör förbli 

tillämpligt endast på de tjänster vars 

huvudsakliga syfte är att tillhandahålla 

program i syfte att informera, underhålla 

eller utbilda. Kravet på huvudsakligt syfte 

bör också anses uppfyllt om tjänsten har 

audiovisuellt innehåll och en audiovisuell 

form som kan särskiljas från 

tjänsteleverantörens huvudsakliga 

verksamhet, t.ex. fristående delar av 

nättidningar som innehåller audiovisuella 

program eller användarproducerade videor, 

om dessa delar kan anses möjliga att 

särskilja från den huvudsakliga 

verksamheten. Eftersom sociala nätverk 

utgör ett väsentligt sätt för konsumenter 

att få tillgång till information och då de i 

allt större utsträckning är beroende av 

audiovisuellt innehåll som deras 

användare producerar eller 

tillhandahåller måste sociala nätverk 

inbegripas i tillämpningsområdet för detta 

direktiv när de ryms inom definitionen av 

en videodelningsplattform. En tjänst bör 

betraktas som endast ett komplement som 

inte går att särskilja från den huvudsakliga 

verksamheten baserat på kopplingarna 

mellan det audiovisuella erbjudandet och 

den huvudsakliga verksamheten. Kanaler 

eller andra audiovisuella tjänster under en 

leverantörs redaktionella ansvar kan i sig 

utgöra audiovisuella medietjänster, även 

om de erbjuds inom ramen för en 

videodelningsplattform som kännetecknas 

av avsaknaden av redaktionellt ansvar. I 

sådana fall åligger det de leverantörer som 

har det redaktionella ansvaret att följa 

bestämmelserna i detta direktiv. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag   29 
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Lynn Boylan 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 7 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(7) I sitt meddelande till 

Europaparlamentet och rådet Bättre 

lagstiftning för bättre resultat — en EU-

agenda31 underströk kommissionen att den 

när den överväger politiska lösningar 

kommer att överväga både 

lagstiftningsåtgärder och andra 

välutformade åtgärder, på grundval av 

gemensam praxis och principerna för 

bättre självreglering och samreglering32. 

Ett antal koder som upprättats inom 

områden som samordnas genom direktivet 

har visat sig vara välutformade, i enlighet 

med principerna för bättre själv- och 

samreglering. Det faktum att 

lagstiftningen omfattar en 

säkerhetsmekanism har ansetts vara en 

viktig framgångsfaktor när det gäller att 

se till att självregleringskoder eller 

samregleringskoder följs. Det är också 

viktigt att koderna omfattar specifika 

allmänna och konkreta mål som kan ligga 

till grund för en regelbunden, 

öppenhetsbaserad och oberoende 

övervakning och utvärdering av de syften 

som man vill uppnå. Anpassade påföljder 

som omfattar en proportionalitetsaspekt 

anses oftast vara en effektiv metod för att 

uppnå efterlevnad. Dessa principer bör 

följas i de själv- och samregleringskoder 

som antas inom områden som samordnas 

genom detta direktiv. 

(7) I sitt meddelande till 

Europaparlamentet och rådet Bättre 

lagstiftning för bättre resultat — en EU-

agenda31 underströk kommissionen att den 

när den överväger politiska lösningar 

kommer att överväga både 

lagstiftningsåtgärder och andra 

välutformade åtgärder. Dessa principer bör 

följas i de samregleringskoder som antas 

inom områden som samordnas genom detta 

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 
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Ändringsförslag   30 

Notis Marias 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 7 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(7) I sitt meddelande till 

Europaparlamentet och rådet Bättre 

lagstiftning för bättre resultat — en EU-

agenda31 underströk kommissionen att den 

när den överväger politiska lösningar 

kommer att överväga både 

lagstiftningsåtgärder och andra 

välutformade åtgärder, på grundval av 

gemensam praxis och principerna för bättre 

självreglering och samreglering32. Ett antal 

koder som upprättats inom områden som 

samordnas genom direktivet har visat sig 

vara välutformade, i enlighet med 

principerna för bättre själv- och 

samreglering. Det faktum att lagstiftningen 

omfattar en säkerhetsmekanism har ansetts 

vara en viktig framgångsfaktor när det 

gäller att se till att självregleringskoder 

eller samregleringskoder följs. Det är också 

viktigt att koderna omfattar specifika 

allmänna och konkreta mål som kan ligga 

till grund för en regelbunden, 

öppenhetsbaserad och oberoende 

övervakning och utvärdering av de syften 

som man vill uppnå. Anpassade påföljder 

som omfattar en proportionalitetsaspekt 

anses oftast vara en effektiv metod för att 

uppnå efterlevnad. Dessa principer bör 

följas i de själv- och samregleringskoder 

som antas inom områden som samordnas 

genom detta direktiv. 

(7) I sitt meddelande till 

Europaparlamentet och rådet Bättre 

lagstiftning för bättre resultat — en EU-

agenda31 underströk kommissionen att den 

när den överväger politiska lösningar 

kommer att överväga både 

lagstiftningsåtgärder och andra 

välutformade åtgärder, på grundval av 

gemensam praxis och principerna för bättre 

självreglering och samreglering32. Ett antal 

koder som upprättats inom områden som 

samordnas genom direktivet har visat sig 

vara välutformade, i enlighet med 

principerna för bättre själv- och 

samreglering, och dessa kan vara 

användbara som stöd eller komplement i 

lagstiftningsarbetet. Det faktum att 

lagstiftningen omfattar en 

säkerhetsmekanism har ansetts vara en 

viktig framgångsfaktor när det gäller att se 

till att självregleringskoder eller 

samregleringskoder följs. Det är också 

viktigt att koderna omfattar specifika 

allmänna och konkreta mål som kan ligga 

till grund för en regelbunden, 

öppenhetsbaserad och oberoende 

övervakning och utvärdering av de syften 

som man vill uppnå. Anpassade påföljder 

som omfattar en proportionalitetsaspekt 

anses oftast vara en effektiv metod för att 

uppnå efterlevnad. Dessa principer bör 

följas i de själv- och samregleringskoder 

som antas inom områden som samordnas 

genom detta direktiv. 

_________________ _________________ 

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

32 https://ec.europa.eu/digital-single- 32 https://ec.europa.eu/digital-single-
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market/communities/better-self-and-co-

regulation 

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

regulation 

Or. el 

 

Ändringsförslag   31 

Notis Marias 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 8 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(8) För att säkra samstämmighet och ge 

företagen och medlemsstaternas 

myndigheter säkerhet bör begreppet 

”uppmaning till hat”, i lämplig 

utsträckning, anpassas till definitionen i 

rådets rambeslut 2008/913/RIF av den 28 

november 2008 om bekämpande av vissa 

former av och uttryck för rasism och 

främlingsfientlighet enligt 

strafflagstiftningen. Där definieras hatspråk 

som ”Offentlig uppmaning till våld eller 

hat”. Det bör också ske en anpassning till 

de grunder på vilka offentlig uppmaning 

till våld eller hat baseras. 

(8) För att säkra samstämmighet och ge 

företagen och medlemsstaternas 

myndigheter säkerhet bör begreppet 

”uppmaning till hat”, i lämplig 

utsträckning, anpassas till definitionen i 

rådets rambeslut 2008/913/RIF av den 28 

november 2008 om bekämpande av vissa 

former av och uttryck för rasism och 

främlingsfientlighet enligt 

strafflagstiftningen. Där definieras hatspråk 

som ”Offentlig uppmaning till våld eller 

hat” och ska enligt beslutet vara 

straffbara. Det bör också ske en 

anpassning till de grunder på vilka 

offentlig uppmaning till våld eller hat 

baseras. 

Or. el 

 

Ändringsförslag   32 

Lynn Boylan 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 9 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(9) För att ge tittarna, inklusive 

föräldrar och minderåriga, möjlighet att 

fatta väl underbyggda beslut om det 

innehåll som de ska ta del av, bör 

(9) För att ge tittarna, inklusive 

föräldrar och sårbara grupper såsom 

minderåriga, möjlighet att fatta väl 

underbyggda beslut om det innehåll som de 
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leverantörer av audiovisuella medietjänster 

tillhandahålla tillräcklig information om 

innehåll som kan skada minderårigas 

fysiska, mentala eller moraliska 

utveckling. Detta kan t.ex. göras genom ett 

system av innehållsdeskriptorer som anger 

innehållets art. Innehållsdeskriptorer kan 

tillhandahållas i skriftlig, grafisk eller 

akustisk form. 

ska ta del av, bör leverantörer av 

audiovisuella medietjänster tillhandahålla 

tillräcklig information om innehåll som kan 

skada den fysiska, mentala eller moraliska 

utvecklingen hos sårbara grupper såsom 

minderåriga. Detta kan t.ex. göras genom 

ett system av innehållsdeskriptorer som 

anger innehållets art. Innehållsdeskriptorer 

kan tillhandahållas i skriftlig, grafisk eller 

akustisk form. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   33 

Frédérique Ries, Jasenko Selimovic 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 9 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(9) För att ge tittarna, inklusive 

föräldrar och minderåriga, möjlighet att 

fatta väl underbyggda beslut om det 

innehåll som de ska ta del av, bör 

leverantörer av audiovisuella medietjänster 

tillhandahålla tillräcklig information om 

innehåll som kan skada minderårigas 

fysiska, mentala eller moraliska 

utveckling. Detta kan t.ex. göras genom ett 

system av innehållsdeskriptorer som anger 

innehållets art. Innehållsdeskriptorer kan 

tillhandahållas i skriftlig, grafisk eller 

akustisk form. 

(9) För att ge tittarna, inklusive 

föräldrar och minderåriga, möjlighet att 

fatta väl underbyggda beslut om det 

innehåll som de ska ta del av, bör 

leverantörer av audiovisuella medietjänster 

tillhandahålla tillräcklig information om 

innehåll som kan skada minderårigas 

fysiska eller mentala utveckling. Detta kan 

t.ex. göras genom ett system av 

innehållsdeskriptorer som anger innehållets 

art. Innehållsdeskriptorer kan 

tillhandahållas i skriftlig, grafisk eller 

akustisk form. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   34 

Frédérique Ries, Jasenko Selimovic 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 9a (nytt) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (9a) Rätten för personer med 

funktionsnedsättning och för äldre att 

delta i det sociala och kulturella livet 

hänger samman med att audiovisuella 

medietjänster görs tillgängliga. Därför 

bör medlemsstaterna vidta lämpliga och 

proportionerliga åtgärder för att 

säkerställa att leverantörer av 

medietjänster som är verksamma inom 

deras jurisdiktioner aktivt försöker göra 

sitt innehåll tillgängligt för personer med 

syn- eller hörselnedsättningar så snart 

som möjligt. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   35 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte, Isabella Adinolfi 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 9a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (9a) Det är viktigt att man genom 

lagstiftningsåtgärder begränsar risken för 

att en person som är föremål för något 

slags sårbarhet (social, ekonomisk, 

psykologisk, hälsorelaterad etc.) utsätts 

för idéer eller värderingar som stärker 

hans eller hennes känsla av sårbarhet. 

Det är lika viktigt att man undviker 

övertalningsåtgärder genom vilka 

konsumtion av en produkt eller en tjänst 

framställs som ett tydligt och enkelt sätt 

att avhjälpa nämnda sårbarhet. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   36 

Jadwiga Wiśniewska 
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Förslag till direktiv 

Skäl 9a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (9a) De befintliga bestämmelserna om 

att förbättra tillgängligheten till 

medietjänster för personer med syn- eller 

hörselnedsättningar bör förbättras i syfte 

att garantera framsteg och kontinuitet vad 

gäller medlemsstaternas och 

medieleverantörernas insatser. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   37 

Renate Sommer 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 10 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(10) Det finns vissa allmänt erkända 

näringsriktlinjer på nationell och 

internationell nivå som kan användas för 

att kategorisera livsmedel på grundval av 

deras näringsinnehåll i samband med tv-

reklam riktad till barn, t.ex. 

näringsprofilsmodellen från WHO:s 

regionala kontor för Europa. 

Medlemsstaterna bör uppmuntras att se 

till att uppförandekoder baserade på själv- 

och samreglering används för att på ett 

effektivt sätt minska barns och 

minderårigas exponering för 

audiovisuella kommersiella meddelanden 

avseende mat och dryck som innehåller 

mycket salt, socker eller fett eller som på 

annat sätt inte är förenliga med nationella 

eller internationella näringsriktlinjer. 

utgår 

Or. en 
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Ändringsförslag   38 

Lynn Boylan 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 10 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(10) Det finns vissa allmänt erkända 

näringsriktlinjer på nationell och 

internationell nivå som kan användas för 

att kategorisera livsmedel på grundval av 

deras näringsinnehåll i samband med tv-

reklam riktad till barn, t.ex. 

näringsprofilsmodellen från WHO:s 

regionala kontor för Europa. 

Medlemsstaterna bör uppmuntras att se till 

att uppförandekoder baserade på själv- och 

samreglering används för att på ett 

effektivt sätt minska barns och 

minderårigas exponering för audiovisuella 

kommersiella meddelanden avseende mat 

och dryck som innehåller mycket salt, 

socker eller fett eller som på annat sätt inte 

är förenliga med nationella eller 

internationella näringsriktlinjer. 

(10) Det finns vissa allmänt erkända 

näringsriktlinjer på nationell och 

internationell nivå som kan användas för 

att kategorisera livsmedel på grundval av 

deras näringsinnehåll i samband med tv-

reklam riktad till sårbara grupper såsom 

barn, t.ex. näringsprofilsmodellen från 

WHO:s regionala kontor för Europa. 

Medlemsstaterna bör uppmuntras att se till 

att uppförandekoder baserade på reglering 

och samreglering används för att på ett 

effektivt sätt förebygga att sårbara 

grupper såsom barn och minderåriga 

exponeras för audiovisuella kommersiella 

meddelanden avseende mat och dryck som 

innehåller mycket salt, socker eller fett 

eller som på annat sätt inte är förenliga 

med nationella eller internationella 

näringsriktlinjer. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   39 

Elisabetta Gardini, Julie Girling, Françoise Grossetête 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 10 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(10) Det finns vissa allmänt erkända 

näringsriktlinjer på nationell och 

internationell nivå som kan användas för 

att kategorisera livsmedel på grundval av 

deras näringsinnehåll i samband med tv-

reklam riktad till barn, t.ex. 

näringsprofilsmodellen från WHO:s 

regionala kontor för Europa. 

(10) Det finns vissa allmänt erkända 

näringsriktlinjer på nationell och 

internationell nivå som kan användas för 

att kategorisera livsmedel på grundval av 

deras näringsinnehåll i samband med tv-

reklam riktad till barn. Medlemsstaterna 

bör uppmuntras att se till att 

uppförandekoder baserade på själv- och 
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Medlemsstaterna bör uppmuntras att se till 

att uppförandekoder baserade på själv- och 

samreglering används för att på ett 

effektivt sätt minska barns och 

minderårigas exponering för audiovisuella 

kommersiella meddelanden avseende mat 

och dryck som innehåller mycket salt, 

socker eller fett eller som på annat sätt inte 

är förenliga med nationella eller 

internationella näringsriktlinjer. 

samreglering, såsom EU:s 

utfästelseinitiativ och andra 

uppförandekoder som utarbetats inom 

ramen för kommissionens plattform för 

åtgärder för kost, fysisk aktivitet och 

hälsa, används för att på ett effektivt sätt 

minska barns exponering för audiovisuella 

kommersiella meddelanden avseende mat 

och dryck som innehåller mycket salt, 

socker eller fett eller som på annat sätt inte 

är förenliga med nationella eller 

internationella näringsriktlinjer. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   40 

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

Childers, Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 10 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(10) Det finns vissa allmänt erkända 

näringsriktlinjer på nationell och 

internationell nivå som kan användas för 

att kategorisera livsmedel på grundval av 

deras näringsinnehåll i samband med tv-

reklam riktad till barn, t.ex. 

näringsprofilsmodellen från WHO:s 

regionala kontor för Europa. 

Medlemsstaterna bör uppmuntras att se till 

att uppförandekoder baserade på själv- 

och samreglering används för att på ett 

effektivt sätt minska barns och 

minderårigas exponering för audiovisuella 

kommersiella meddelanden avseende mat 

och dryck som innehåller mycket salt, 

socker eller fett eller som på annat sätt 

inte är förenliga med nationella eller 

internationella näringsriktlinjer. 

(10) Det finns vissa allmänt erkända 

näringsriktlinjer på nationell och 

internationell nivå som kan användas för 

att kategorisera livsmedel på grundval av 

deras näringsinnehåll i samband med tv-

reklam riktad till barn, t.ex. 

näringsprofilsmodellen från WHO:s 

regionala kontor för Europa. 

Medlemsstaterna bör minimera barns och 

minderårigas exponering för audiovisuella 

kommersiella meddelanden avseende mat 

och dryck som innehåller mycket salt, 

socker eller fett i enlighet med 

näringsprofilsmodellen från WHO:s 

regionala kontor för Europa. 

Or. en 
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Ändringsförslag   41 

Mihai Ţurcanu, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 10 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(10) Det finns vissa allmänt erkända 

näringsriktlinjer på nationell och 

internationell nivå som kan användas för 

att kategorisera livsmedel på grundval av 

deras näringsinnehåll i samband med tv-

reklam riktad till barn, t.ex. 

näringsprofilsmodellen från WHO:s 

regionala kontor för Europa. 

Medlemsstaterna bör uppmuntras att se till 

att uppförandekoder baserade på själv- och 

samreglering används för att på ett 

effektivt sätt minska barns och 

minderårigas exponering för audiovisuella 

kommersiella meddelanden avseende mat 

och dryck som innehåller mycket salt, 

socker eller fett eller som på annat sätt inte 

är förenliga med nationella eller 

internationella näringsriktlinjer. 

(10) Det finns vissa allmänt erkända 

näringsriktlinjer på nationell och 

internationell nivå som kan användas för 

att kategorisera livsmedel på grundval av 

deras näringsinnehåll i samband med tv-

reklam riktad till barn, t.ex. 

näringsprofilsmodellen från WHO:s 

regionala kontor för Europa. 

Medlemsstaterna bör uppmuntras att se till 

att uppförandekoder minskar barns och 

minderårigas exponering för audiovisuella 

kommersiella meddelanden avseende mat 

och dryck som innehåller mycket salt, 

socker eller fett eller som på annat sätt inte 

är förenliga med nationella eller 

internationella näringsriktlinjer till ett 

minimum. 

Or. ro 

 

Ändringsförslag   42 

Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 10 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(10) Det finns vissa allmänt erkända 

näringsriktlinjer på nationell och 

internationell nivå som kan användas för 

att kategorisera livsmedel på grundval av 

deras näringsinnehåll i samband med tv-

reklam riktad till barn, t.ex. 

näringsprofilsmodellen från WHO:s 

regionala kontor för Europa. 

Medlemsstaterna bör uppmuntras att se till 

(10) Det finns vissa allmänt erkända 

näringsriktlinjer på nationell och 

internationell nivå som kan användas för 

att kategorisera livsmedel på grundval av 

deras näringsinnehåll i samband med tv-

reklam riktad till barn, t.ex. 

näringsprofilsmodellen från WHO:s 

regionala kontor för Europa. 

Medlemsstaterna bör se till att 
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att uppförandekoder baserade på själv- och 

samreglering används för att på ett 

effektivt sätt minska barns och 

minderårigas exponering för audiovisuella 

kommersiella meddelanden avseende mat 

och dryck som innehåller mycket salt, 

socker eller fett eller som på annat sätt inte 

är förenliga med nationella eller 

internationella näringsriktlinjer. 

uppförandekoder baserade på själv- och 

samreglering används för att på ett 

effektivt sätt minska barns och 

minderårigas exponering för audiovisuella 

kommersiella meddelanden avseende mat 

och dryck som innehåller mycket salt, 

socker eller fett eller som på annat sätt inte 

är förenliga med nationella eller 

internationella näringsriktlinjer. 

Or. it 

 

Ändringsförslag   43 

Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 10a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (10a) Medlemsstaterna bör dessutom se 

till att uppförandekoder baserade på själv- 

och samreglering används för att på ett 

effektivt sätt minska barns och 

minderårigas exponering för audiovisuell 

kommersiell kommunikation avseende 

hasardspel. Det finns vissa sam- och 

självregleringssystem på unionsnivå och 

nationell nivå för ett ansvarsfullt 

främjande av hasardspel, inklusive när 

det gäller audiovisuella kommersiella 

meddelanden. Dessa system bör främjas 

ytterligare, i synnerhet sådana som syftar 

till att säkerställa att meddelanden om 

ansvarsfullt bruk åtföljer audiovisuella 

kommersiella meddelanden avseende 

hasardspel. 

Or. it 

 

Ändringsförslag   44 

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

Childers, Jytte Guteland, Christel Schaldemose 
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Förslag till direktiv 

Skäl 11 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(11) Medlemsstaterna bör på samma 

sätt uppmuntras att se till att 

uppförandekoder baserade på 

självreglering och samreglering används 

för att på ett effektivt sätt minska barns 

och minderårigas exponering för 
audiovisuell kommersiell kommunikation 

avseende alkoholhaltiga drycker. Det finns 

vissa samreglerings- och 

självregleringssystem på unionsnivå och 

nationell nivå för ansvarsfull 

marknadsföring av alkoholhaltiga 

drycker, inklusive när det gäller 
audiovisuella kommersiella meddelanden. 

Dessa system bör främjas ytterligare, i 

synnerhet sådana som syftar till att 

säkerställa att meddelanden om 

ansvarsfullt drickande åtföljer 

audiovisuella kommersiella meddelanden 

avseende alkoholhaltiga drycker. 

(11) Medlemsstaterna bör se till att 

uppförandekoder används för att garantera 

ansvarsfull audiovisuell kommersiell 

kommunikation avseende alkoholhaltiga 

drycker. Barns och minderårigas 

exponering för audiovisuella kommersiella 

meddelanden avseende alkoholhaltiga 

drycker bör minimeras. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   45 

Lynn Boylan 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 11 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(11) Medlemsstaterna bör på samma 

sätt uppmuntras att se till att 

uppförandekoder baserade på 

självreglering och samreglering används 

för att på ett effektivt sätt minska barns och 

minderårigas exponering för audiovisuell 

kommersiell kommunikation avseende 

alkoholhaltiga drycker. Det finns vissa 

samreglerings- och självregleringssystem 

på unionsnivå och nationell nivå för 

(11) Medlemsstaterna bör uppmuntras 

att se till att reglering och 

uppförandekoder baserade på samreglering 

används för att på ett effektivt sätt 

förebygga och minska sårbara gruppers, 

t.ex. barns och minderårigas, exponering 

för audiovisuella kommersiella 

meddelanden avseende alkoholhaltiga 

drycker. 
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ansvarsfull marknadsföring av 

alkoholhaltiga drycker, inklusive när det 

gäller audiovisuella kommersiella 

meddelanden. Dessa system bör främjas 

ytterligare, i synnerhet sådana som syftar 

till att säkerställa att meddelanden om 

ansvarsfullt drickande åtföljer 
audiovisuella kommersiella meddelanden 

avseende alkoholhaltiga drycker. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   46 

Notis Marias 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 11 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(11) Medlemsstaterna bör på samma sätt 

uppmuntras att se till att uppförandekoder 

baserade på självreglering och 

samreglering används för att på ett 

effektivt sätt minska barns och 

minderårigas exponering för audiovisuell 

kommersiell kommunikation avseende 

alkoholhaltiga drycker. Det finns vissa 

samreglerings- och självregleringssystem 

på unionsnivå och nationell nivå för 

ansvarsfull marknadsföring av 

alkoholhaltiga drycker, inklusive när det 

gäller audiovisuella kommersiella 

meddelanden. Dessa system bör främjas 

ytterligare, i synnerhet sådana som syftar 

till att säkerställa att meddelanden om 

ansvarsfullt drickande åtföljer 

audiovisuella kommersiella meddelanden 

avseende alkoholhaltiga drycker. 

(11) Medlemsstaterna bör på samma sätt 

uppmuntras att se till att uppförandekoder 

baserade på självreglering och 

samreglering används för att på ett 

effektivt sätt minska barns och 

minderårigas exponering för olämplig 

audiovisuell kommersiell kommunikation 

avseende alkoholhaltiga drycker. Det finns 

vissa samreglerings- och 

självregleringssystem på unionsnivå och 

nationell nivå för ansvarsfull 

marknadsföring av alkoholhaltiga drycker, 

inklusive när det gäller audiovisuella 

kommersiella meddelanden. Dessa system 

bör främjas ytterligare, i synnerhet sådana 

som syftar till att säkerställa att 

meddelanden om ansvarsfullt drickande 

åtföljer audiovisuella kommersiella 

meddelanden avseende alkoholhaltiga 

drycker. 

Or. el 

 

Ändringsförslag   47 
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Mihai Ţurcanu, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 11 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(11) Medlemsstaterna bör på samma 

sätt uppmuntras att se till att 

uppförandekoder baserade på 

självreglering och samreglering används 

för att på ett effektivt sätt minska barns och 

minderårigas exponering för audiovisuell 

kommersiell kommunikation avseende 

alkoholhaltiga drycker. Det finns vissa 

samreglerings- och självregleringssystem 

på unionsnivå och nationell nivå för 

ansvarsfull marknadsföring av 

alkoholhaltiga drycker, inklusive när det 

gäller audiovisuella kommersiella 

meddelanden. Dessa system bör främjas 

ytterligare, i synnerhet sådana som syftar 

till att säkerställa att meddelanden om 

ansvarsfullt drickande åtföljer 

audiovisuella kommersiella meddelanden 

avseende alkoholhaltiga drycker. 

(11) Om en medlemsstat väljer 

samreglering bör detta på samma sätt 

användas för att på ett effektivt sätt minska 

barns och minderårigas exponering för 

audiovisuell kommersiell kommunikation 

avseende alkoholhaltiga drycker. Det finns 

vissa samreglerings- och 

självregleringssystem på unionsnivå och 

nationell nivå för ansvarsfull 

marknadsföring av alkoholhaltiga drycker, 

inklusive när det gäller audiovisuella 

kommersiella meddelanden. Dessa system 

bör främjas ytterligare, i synnerhet sådana 

som syftar till att säkerställa att 

meddelanden om ansvarsfullt drickande 

åtföljer audiovisuella kommersiella 

meddelanden avseende alkoholhaltiga 

drycker. 

Or. ro 

 

Ändringsförslag   48 

Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 11 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(11) Medlemsstaterna bör på samma sätt 

uppmuntras att se till att uppförandekoder 

baserade på självreglering och 

samreglering används för att på ett 

effektivt sätt minska barns och 

minderårigas exponering för audiovisuell 

kommersiell kommunikation avseende 

alkoholhaltiga drycker. Det finns vissa 

samreglerings- och självregleringssystem 

(11) Medlemsstaterna bör på samma sätt 

se till att uppförandekoder baserade på 

självreglering och samreglering används 

för att på ett effektivt sätt minska barns och 

minderårigas exponering för audiovisuell 

kommersiell kommunikation avseende 

alkoholhaltiga drycker. Det finns vissa 

samreglerings- och självregleringssystem 

på unionsnivå och nationell nivå för 
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på unionsnivå och nationell nivå för 

ansvarsfull marknadsföring av 

alkoholhaltiga drycker, inklusive när det 

gäller audiovisuella kommersiella 

meddelanden. Dessa system bör främjas 

ytterligare, i synnerhet sådana som syftar 

till att säkerställa att meddelanden om 

ansvarsfullt drickande åtföljer 

audiovisuella kommersiella meddelanden 

avseende alkoholhaltiga drycker. 

ansvarsfull marknadsföring av 

alkoholhaltiga drycker, inklusive när det 

gäller audiovisuella kommersiella 

meddelanden. Dessa system bör främjas 

ytterligare, i synnerhet sådana som syftar 

till att säkerställa att meddelanden om 

ansvarsfullt drickande åtföljer 

audiovisuella kommersiella meddelanden 

avseende alkoholhaltiga drycker. 

Or. it 

 

Ändringsförslag   49 

Lynn Boylan 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 12 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(12) För att undanröja hinder för den fria 

rörligheten för gränsöverskridande tjänster 

inom unionen bör det säkerställas att 

självreglerings- och 
samregleringsåtgärderna är 

ändamålsenliga, framför allt för att skydda 

konsumenterna eller folkhälsan. 

Uppförandekoder på unionsnivå med väl 

fungerande verkställande och övervakning 

kan vara en bra metod för att säkerställa ett 

samstämmigt och effektivt 

tillvägagångssätt. 

(12) För att undanröja hinder för den fria 

rörligheten för gränsöverskridande tjänster 

inom unionen bör det säkerställas att 

samregleringsåtgärderna är 

ändamålsenliga, framför allt för att skydda 

konsumenterna eller folkhälsan. 

Uppförandekoder på unionsnivå med väl 

fungerande verkställande och övervakning 

kan vara en bra metod för att säkerställa ett 

samstämmigt och effektivt 

tillvägagångssätt. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   50 

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

Childers, Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 12 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(12) För att undanröja hinder för den fria 

rörligheten för gränsöverskridande tjänster 

inom unionen bör det säkerställas att 

självreglerings- och 
samregleringsåtgärderna är 

ändamålsenliga, framför allt för att skydda 

konsumenterna eller folkhälsan. 

Uppförandekoder på unionsnivå med väl 

fungerande verkställande och övervakning 

kan vara en bra metod för att säkerställa ett 

samstämmigt och effektivt 

tillvägagångssätt. 

(12) För att undanröja hinder för den fria 

rörligheten för gränsöverskridande tjänster 

inom unionen bör det säkerställas att 

samregleringsåtgärderna är 

ändamålsenliga, framför allt för att skydda 

konsumenterna eller folkhälsan. 

Uppförandekoder på unionsnivå med väl 

fungerande verkställande och övervakning 

kan vara en bra metod för att säkerställa ett 

samstämmigt och effektivt 

tillvägagångssätt. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   51 

Christel Schaldemose 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 12a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (12a) Medlemsstaterna uppmanas att 

utarbeta ramar för vilka tidpunkter som 

utgör ”huvudsändningstiden”, i syfte att 

tillämpa dessa ramar vid genomförandet 

av de regler i detta direktiv som avser 

skydd av minderåriga. 

Or. da 

 

Ändringsförslag   52 

Marc Joulaud 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 13 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(13) Marknaden för tv-

sändningstjänster har utvecklats och det 

utgår 
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finns ett behov av större flexibilitet med 

avseende på audiovisuella kommersiella 

meddelanden, i synnerhet när det gäller 

kvantitativa regler för linjära 

audiovisuella medietjänster, 

produktplacering och sponsring. 

Framväxten av nya tjänster, även 

reklamfria tjänster, har gett ett ökat utbud 

för tittarna, som enkelt kan byta till 

alternativa erbjudanden. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag   53 

Lynn Boylan 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 13 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(13) Marknaden för tv-

sändningstjänster har utvecklats och det 

finns ett behov av större flexibilitet med 

avseende på audiovisuella kommersiella 

meddelanden, i synnerhet när det gäller 

kvantitativa regler för linjära 

audiovisuella medietjänster, 

produktplacering och sponsring. 

Framväxten av nya tjänster, även 

reklamfria tjänster, har gett ett ökat utbud 

för tittarna, som enkelt kan byta till 

alternativa erbjudanden. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag   54 

Christel Schaldemose 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 13 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 
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(13) Marknaden för tv-

sändningstjänster har utvecklats och det 

finns ett behov av större flexibilitet med 

avseende på audiovisuella kommersiella 

meddelanden, i synnerhet när det gäller 

kvantitativa regler för linjära 

audiovisuella medietjänster, 

produktplacering och sponsring. 

Framväxten av nya tjänster, även 

reklamfria tjänster, har gett ett ökat utbud 

för tittarna, som enkelt kan byta till 

alternativa erbjudanden. 

utgår 

Or. da 

 

Ändringsförslag   55 

Lynn Boylan 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 14 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(14) Sponsring är en viktig metod för 

att finansiera audiovisuella medietjänster 

eller program och samtidigt främja en 

juridisk eller fysisk persons namn, 

varumärke, image, verksamhet eller 

produkter. För att sponsring ska utgöra 

en värdefull reklamteknik för annonsörer 

och leverantörer av audiovisuella 

medietjänster får sponsringsmeddelanden 

innehålla säljfrämjande hänvisningar till 

sponsorns varor eller tjänster, men inte 

direkt uppmuntra till inköp av varorna 

och tjänsterna. Sponsringsmeddelandena 

bör även i fortsättningen tydligt informera 

tittarna om förekomsten av ett 

sponsringsavtal. Innehållet i sponsrade 

program bör inte påverkas på ett sådant sätt 

att det inverkar på den redaktionella 

friheten för leverantören av audiovisuella 

medietjänster. 

(14) Innehållet i sponsrade program bör 

inte påverkas på ett sådant sätt att det 

inverkar på den redaktionella friheten för 

leverantören av audiovisuella 

medietjänster. 

Or. en 
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Ändringsförslag   56 

Lynn Boylan 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 15 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(15) Liberaliseringen av 

produktplacering har inte resulterat i den 

förväntade ökningen av denna form av 

audiovisuella kommersiella meddelanden. 

Det allmänna förbudet mot 

produktplacering med några undantag 

har inte skapat rättssäkerhet för 

leverantörer av audiovisuella 

medietjänster. Produktplacering bör 

därför tillåtas i alla audiovisuella 

medietjänster, med vissa undantag. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag   57 

Christel Schaldemose 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 15 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(15) Liberaliseringen av 

produktplacering har inte resulterat i den 

förväntade ökningen av denna form av 

audiovisuella kommersiella meddelanden. 

Det allmänna förbudet mot 

produktplacering med några undantag har 

inte skapat rättssäkerhet för leverantörer 

av audiovisuella medietjänster. 
Produktplacering bör därför tillåtas i alla 

audiovisuella medietjänster, med vissa 

undantag. 

(15) Produktplacering bör i regel vara 

förbjuden. Det är dock lämpligt att 

undanta vissa program med utgångspunkt 

i en positivlista. En medlemsstat bör ha 

möjlighet att helt eller delvis underlåta att 

tillämpa dessa undantag, till exempel 

genom att endast tillåta produktplacering i 

program som inte helt och hållet 

producerats inom den medlemsstaten. 

Or. da 
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Ändringsförslag   58 

Notis Marias 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 15 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(15) Liberaliseringen av 

produktplacering har inte resulterat i den 

förväntade ökningen av denna form av 

audiovisuella kommersiella meddelanden. 

Det allmänna förbudet mot 

produktplacering med några undantag har 

inte skapat rättssäkerhet för leverantörer av 

audiovisuella medietjänster. 

Produktplacering bör därför tillåtas i alla 

audiovisuella medietjänster, med vissa 

undantag. 

(15) Liberaliseringen av 

produktplacering har inte resulterat i den 

förväntade ökningen av denna form av 

audiovisuella kommersiella meddelanden. 

Det allmänna förbudet mot 

produktplacering med några undantag har 

inte skapat rättssäkerhet för leverantörer av 

audiovisuella medietjänster. 

Produktplacering bör därför tillåtas i alla 

audiovisuella medietjänster, med vissa 

undantag, eftersom produktplacering kan 

medföra att leverantörerna av 

audiovisuella tjänster får ytterligare 

resurser. 

Or. el 

 

Ändringsförslag   59 

Lynn Boylan 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 16 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(16) Produktplacering bör inte tillåtas i 

nyhets- och samhällsprogram, program 

om konsumentfrågor, religionsprogram 

och program där barn utgör en betydande 

del av tittarna. Det har bevisats att 

produktplacering och inbäddad reklam kan 

påverka barns beteende eftersom barn ofta 

inte klarar att känna igen det kommersiella 

innehållet. Det finns alltså ett behov av att 

fortsätta att förbjuda produktplacering i 

program där barn utgör en betydande del 

(16) Produktplacering bör generellt sett 

inte tillåtas. Det har bevisats att 

produktplacering och inbäddad reklam kan 

påverka barns beteende eftersom barn ofta 

inte klarar att känna igen det kommersiella 

innehållet. Det finns alltså ett behov av att 

fortsätta att förbjuda produktplacering i 

program. Om produktplacering tillåts i 

program skulle det sudda ut gränserna 

mellan reklam och redaktionellt innehåll 

för tittare som kan tänkas förvänta sig en 
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av tittarna. Program om konsumentfrågor 

är program som erbjuder råd åt tittarna 

eller som inbegriper granskning av inköp 

av produkter och tjänster. Om 

produktplacering tillåts i sådana program 

skulle det sudda ut gränserna mellan 

reklam och redaktionellt innehåll för tittare 

som kan tänkas förvänta sig en genuin och 

ärlig granskning av produkter eller tjänster 

i sådana program. 

genuin och ärlig granskning av produkter 

eller tjänster i sådana program. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   60 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 16 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(16) Produktplacering bör inte tillåtas i 

nyhets- och samhällsprogram, program om 

konsumentfrågor, religionsprogram och 

program där barn utgör en betydande del 

av tittarna. Det har bevisats att 

produktplacering och inbäddad reklam kan 

påverka barns beteende eftersom barn ofta 

inte klarar att känna igen det kommersiella 

innehållet. Det finns alltså ett behov av att 

fortsätta att förbjuda produktplacering i 

program där barn utgör en betydande del 

av tittarna. Program om konsumentfrågor 

är program som erbjuder råd åt tittarna 

eller som inbegriper granskning av inköp 

av produkter och tjänster. Om 

produktplacering tillåts i sådana program 

skulle det sudda ut gränserna mellan 

reklam och redaktionellt innehåll för tittare 

som kan tänkas förvänta sig en genuin och 

ärlig granskning av produkter eller tjänster 

i sådana program. 

(16) Produktplacering bör inte tillåtas i 

nyhets- och samhällsprogram, program om 

konsumentfrågor, religionsprogram och 

inte heller i undervisningsprogram, 

idrottsprogram eller andra slag av 

program där barn utgör en betydande del 

av tittarna. Det har bevisats att 

produktplacering och inbäddad reklam kan 

påverka barns beteende eftersom barn ofta 

inte klarar att känna igen det kommersiella 

innehållet. Det finns alltså ett behov av att 

fortsätta att förbjuda produktplacering i 

program där barn utgör en betydande del 

av tittarna. Program om konsumentfrågor 

är program som erbjuder råd åt tittarna 

eller som inbegriper granskning av inköp 

av produkter och tjänster. Om 

produktplacering tillåts i sådana program 

skulle det sudda ut gränserna mellan 

reklam och redaktionellt innehåll för tittare 

som kan tänkas förvänta sig en genuin och 

ärlig granskning av produkter eller tjänster 

i sådana program. 

Or. nl 
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Ändringsförslag   61 

Frédérique Ries, Jasenko Selimovic 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 16 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(16) Produktplacering bör inte tillåtas i 

nyhets- och samhällsprogram, program om 

konsumentfrågor, religionsprogram och 

program där barn utgör en betydande del 

av tittarna. Det har bevisats att 

produktplacering och inbäddad reklam kan 

påverka barns beteende eftersom barn ofta 

inte klarar att känna igen det kommersiella 

innehållet. Det finns alltså ett behov av att 

fortsätta att förbjuda produktplacering i 

program där barn utgör en betydande del 

av tittarna. Program om konsumentfrågor 

är program som erbjuder råd åt tittarna 

eller som inbegriper granskning av inköp 

av produkter och tjänster. Om 

produktplacering tillåts i sådana program 

skulle det sudda ut gränserna mellan 

reklam och redaktionellt innehåll för tittare 

som kan tänkas förvänta sig en genuin och 

ärlig granskning av produkter eller tjänster 

i sådana program. 

(16) Produktplacering bör inte tillåtas i 

nyhets- och samhällsprogram, program om 

konsumentfrågor, religionsprogram och 

barnprogram. Det har bevisats att 

produktplacering och inbäddad reklam kan 

påverka barns beteende eftersom barn ofta 

inte klarar att känna igen det kommersiella 

innehållet. Det finns alltså ett behov av att 

fortsätta att förbjuda produktplacering i 

barn- och familjeprogram såsom 

musikföreställningar och 

idrottsevenemang. Program om 

konsumentfrågor är program som erbjuder 

råd åt tittarna eller som inbegriper 

granskning av inköp av produkter och 

tjänster. Om produktplacering tillåts i 

sådana program skulle det sudda ut 

gränserna mellan reklam och redaktionellt 

innehåll för tittare som kan tänkas förvänta 

sig en genuin och ärlig granskning av 

produkter eller tjänster i sådana program. 

Or. en 

Motivering 

Vad gäller utsända program som berörs av begränsningar avseende reklam är det väsentligt 

att även inbegripa familjeprogram med en publik som består av både vuxna och barn, vilka 

svarar mot vanligt förekommande televisionsvanor. 

 

Ändringsförslag   62 

Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 16 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(16) Produktplacering bör inte tillåtas i 

nyhets- och samhällsprogram, program om 

konsumentfrågor, religionsprogram och 

program där barn utgör en betydande del 

av tittarna. Det har bevisats att 

produktplacering och inbäddad reklam kan 

påverka barns beteende eftersom barn ofta 

inte klarar att känna igen det kommersiella 

innehållet. Det finns alltså ett behov av att 

fortsätta att förbjuda produktplacering i 

program där barn utgör en betydande del 

av tittarna. Program om konsumentfrågor 

är program som erbjuder råd åt tittarna 

eller som inbegriper granskning av inköp 

av produkter och tjänster. Om 

produktplacering tillåts i sådana program 

skulle det sudda ut gränserna mellan 

reklam och redaktionellt innehåll för tittare 

som kan tänkas förvänta sig en genuin och 

ärlig granskning av produkter eller tjänster 

i sådana program. 

(16) Produktplacering bör förbjudas i 

nyhets- och samhällsprogram, program om 

konsumentfrågor, religionsprogram och 

program där barn utgör en betydande del 

av tittarna. Det har bevisats att 

produktplacering och inbäddad reklam kan 

påverka barns beteende eftersom barn ofta 

inte klarar att känna igen det kommersiella 

innehållet. Det finns alltså ett behov av att 

fortsätta att förbjuda produktplacering i 

program där barn utgör en betydande del 

av tittarna. Program om konsumentfrågor 

är program som erbjuder råd åt tittarna 

eller som inbegriper granskning av inköp 

av produkter och tjänster. Om 

produktplacering tillåts i sådana program 

skulle det sudda ut gränserna mellan 

reklam och redaktionellt innehåll för tittare 

som kan tänkas förvänta sig en genuin och 

ärlig granskning av produkter eller tjänster 

i sådana program. 

Or. it 

 

Ändringsförslag   63 

Christel Schaldemose 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 17 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(17) Bestämmelsen att en produkt inte 

får framhävas otillbörligen har visat sig 

svår att tillämpa i praktiken. Den 

begränsar också användningen av 

produktplacering som per definition 

omfattar en viss grad av framträdande 

exponering för att kunna generera värde. 
De krav som avser program som innehåller 

produktplacering bör därmed inriktas på att 

tydligt informera tittarna om förekomsten 

av produktplacering och på att säkerställa 

det redaktionella oberoendet inte påverkas 

(17) De krav som avser program som 

innehåller produktplacering bör inriktas på 

att tydligt informera tittarna om 

förekomsten av produktplacering och på att 

säkerställa det redaktionella oberoendet 

inte påverkas för leverantörer av 

audiovisuella medietjänster. 
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för leverantören av audiovisuella 

medietjänster. 

Or. da 

 

Ändringsförslag   64 

Notis Marias 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 17 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(17) Bestämmelsen att en produkt inte 

får framhävas otillbörligen har visat sig 

svår att tillämpa i praktiken. Den 

begränsar också användningen av 

produktplacering som per definition 

omfattar en viss grad av framträdande 

exponering för att kunna generera värde. 
De krav som avser program som innehåller 

produktplacering bör därmed inriktas på att 

tydligt informera tittarna om förekomsten 

av produktplacering och på att säkerställa 

det redaktionella oberoendet inte påverkas 

för leverantören av audiovisuella 

medietjänster. 

(17) Bestämmelsen att en produkt inte 

får framhävas otillbörligen har visat sig 

svår att tillämpa i praktiken. De krav som 

avser program som innehåller 

produktplacering bör därmed inriktas på att 

tydligt informera tittarna om förekomsten 

av produktplacering och på att säkerställa 

att det redaktionella oberoendet inte 

påverkas för leverantören av audiovisuella 

medietjänster. 

Or. el 

 

Ändringsförslag   65 

Lynn Boylan 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 17 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(17) Bestämmelsen att en produkt inte 

får framhävas otillbörligen har visat sig 

svår att tillämpa i praktiken. Den 

begränsar också användningen av 

produktplacering som per definition 

omfattar en viss grad av framträdande 

(17) Det generella förbudet mot 

produktplacering bör bestå. Om 

eventuella undantag föreskrivs i lagen bör 
de krav som avser program som innehåller 

produktplacering inriktas på att tydligt 

informera tittarna om förekomsten av 
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exponering för att kunna generera värde. 
De krav som avser program som innehåller 

produktplacering bör därmed inriktas på 

att tydligt informera tittarna om 

förekomsten av produktplacering och på att 

säkerställa det redaktionella oberoendet 

inte påverkas för leverantören av 

audiovisuella medietjänster. 

produktplacering och på att säkerställa att 

det redaktionella oberoendet inte påverkas 

för leverantören av audiovisuella 

medietjänster. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   66 

Christel Schaldemose 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 18 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(18) Eftersom det ökade antalet nya 

tjänster har lett till ett ökat utbud för 

tittare ges programföretagen större 

flexibilitet när det gäller placeringen av 

reklaminslag och teleshoppinginslag, när 

detta inte på ett oskäligt sätt skadar 

programmens integritet. För att värna den 

europeiska televisionens speciella karaktär 

bör dock avbrott i biograffilmer samt i tv-

filmer och i vissa kategorier av program 

som fortfarande behöver ett särskilt skydd 

begränsas även i fortsättningen. 

(18) För att värna den europeiska 

televisionens speciella karaktär bör dock 

avbrott i biograffilmer samt i tv-filmer och 

i vissa kategorier av program som 

fortfarande behöver ett särskilt skydd 

begränsas även i fortsättningen. 

Or. da 

 

Ändringsförslag   67 

Marc Joulaud 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 18 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(18) Eftersom det ökade antalet nya 

tjänster har lett till ett ökat utbud för tittare 

(18) Även om det ökade antalet nya 

tjänster har lett till ett ökat utbud för tittare 
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ges programföretagen större flexibilitet 

när det gäller placeringen av reklaminslag 

och teleshoppinginslag, när detta inte på 

ett oskäligt sätt skadar programmens 

integritet. För att värna den europeiska 

televisionens speciella karaktär bör dock 

avbrott i biograffilmer samt i tv-filmer och 

i vissa kategorier av program som 

fortfarande behöver ett särskilt skydd 

begränsas även i fortsättningen. 

kvarstår behovet av att bevara skyddet av 

integriteten hos program och 

konsumenter mot placering av 

reklaminslag och teleshoppinginslag med 

alltför täta mellanrum. För att värna den 

europeiska televisionens speciella karaktär 

bör följaktligen avbrott i biograffilmer 

samt i tv-filmer och i vissa kategorier av 

program som fortfarande behöver ett 

särskilt skydd begränsas även i 

fortsättningen. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag   68 

Marc Joulaud 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 19 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(19) Detta direktiv ökar inte den totala 

tillåtna mängden reklam under perioden 

mellan 7.00 och 23.00, men det är viktigt 

att programföretagen får mer flexibilitet 

och kan bestämma var reklamen ska 

placeras för att maximera annonsörernas 

efterfrågan och tittarnas programflöde. 

Gränsen per timme bör därför avskaffas, 

men i stället bör en gräns per dygn 

införas som innebär att andelen reklam 

under perioden 7.00–23.00 begränsas till 

20 %. 

utgår 

Or. fr 

 

Ändringsförslag   69 

Lynn Boylan 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 19 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(19) Detta direktiv ökar inte den totala 

tillåtna mängden reklam under perioden 

mellan 7.00 och 23.00, men det är viktigt 

att programföretagen får mer flexibilitet 

och kan bestämma var reklamen ska 

placeras för att maximera annonsörernas 

efterfrågan och tittarnas programflöde. 

Gränsen per timme bör därför avskaffas, 

men i stället bör en gräns per dygn 

införas som innebär att andelen reklam 

under perioden 7.00–23.00 begränsas till 

20 %. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag   70 

Christel Schaldemose 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 19 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(19) Detta direktiv ökar inte den totala 

tillåtna mängden reklam under perioden 

mellan 7.00 och 23.00, men det är viktigt 

att programföretagen får mer flexibilitet 

och kan bestämma var reklamen ska 

placeras för att maximera annonsörernas 

efterfrågan och tittarnas programflöde. 

Gränsen per timme bör därför avskaffas, 

men i stället bör en gräns per dygn 

införas som innebär att andelen reklam 

under perioden 7.00–23.00 begränsas till 
20 %. 

(19) Detta direktiv ökar inte den totala 

tillåtna mängden reklam. Gränsen per 

timme på 20 % reklam per given 

klocktimme bibehålls. 

Or. da 

 

Ändringsförslag   71 

Marc Joulaud 

 

Förslag till direktiv 
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Skäl 20 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(20) Många programföretag tillhör 

större mediegrupper och visar inte bara 

reklam i samband med sina egna program 

och egna produkter med 

programanknytning som har direkt 

koppling till dessa program, utan även i 

samband med program från andra 

enheter som tillhör samma mediegrupp. 

Den sändningstid som programföretaget 

använder för annonsering i samband med 

program från andra enheter som tillhör 

samma mediegrupp bör inte räknas med i 

den maximala sändningstid per dygn som 

får användas för reklam och 

teleshopping. 

utgår 

Or. fr 

 

Ändringsförslag   72 

Christel Schaldemose 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 20 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(20) Många programföretag tillhör 

större mediegrupper och visar inte bara 

reklam i samband med sina egna program 

och egna produkter med 

programanknytning som har direkt 

koppling till dessa program, utan även i 

samband med program från andra 

enheter som tillhör samma mediegrupp. 

Den sändningstid som programföretaget 

använder för annonsering i samband med 

program från andra enheter som tillhör 

samma mediegrupp bör inte räknas med i 

den maximala sändningstid per dygn som 

får användas för reklam och 

teleshopping. 

utgår 
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Or. da 

 

Ändringsförslag   73 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 26 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(26) Det finns nya utmaningar, i 

synnerhet i samband med 

videodelningsplattformar, där användare – 

särskilt minderåriga – i allt högre grad 

konsumerar audiovisuellt innehåll. I detta 

sammanhang har skadligt innehåll och 

hatspråk som lagras på 

videodelningsplattform gett upphov till allt 

mer oro. För att skydda minderåriga från 

skadligt innehåll och alla medborgare från 

innehåll som innehåller uppmaning till våld 

eller hat bör det fastställas proportionerliga 

bestämmelser om dessa frågor. 

(26) Det finns nya utmaningar, i 

synnerhet i samband med 

videodelningsplattformar, där användare – 

särskilt minderåriga – i allt högre grad 

konsumerar audiovisuellt innehåll. I detta 

sammanhang har skadligt innehåll och 

hatspråk som lagras på 

videodelningsplattform gett upphov till allt 

mer oro. För att skydda minderåriga från 

skadligt innehåll och alla medborgare från 

innehåll som innehåller uppmaning till våld 

eller hat bör det fastställas proportionerliga 

bestämmelser om dessa frågor i linje med 

europeisk och nationell lagstiftning, i 

synnerhet vad gäller pornografi och 

meningslöst våld. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   74 

Lynn Boylan 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 26 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(26) Det finns nya utmaningar, i 

synnerhet i samband med 

videodelningsplattformar, där användare – 

särskilt minderåriga – i allt högre grad 

konsumerar audiovisuellt innehåll. I detta 

sammanhang har skadligt innehåll och 

hatspråk som lagras på 

videodelningsplattform gett upphov till allt 

(26) Det finns nya utmaningar, i 

synnerhet i samband med audiovisuella 

medietjänster såsom 
videodelningsplattformar, där användare – 

särskilt sårbara grupper såsom 

minderåriga – i allt högre grad konsumerar 

audiovisuellt innehåll. I detta sammanhang 

har skadligt innehåll och hatspråk som 
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mer oro. För att skydda minderåriga från 

skadligt innehåll och alla medborgare från 

innehåll som innehåller uppmaning till våld 

eller hat bör det fastställas proportionerliga 

bestämmelser om dessa frågor. 

lagras på videodelningsplattform gett 

upphov till allt mer oro. För att skydda 

minderåriga från skadligt innehåll och alla 

medborgare från innehåll som innehåller 

uppmaning till våld eller hat bör det 

fastställas proportionerliga bestämmelser 

om dessa frågor. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   75 

Marc Joulaud 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 26 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(26) Det finns nya utmaningar, i 

synnerhet i samband med 

videodelningsplattformar, där användare – 

särskilt minderåriga – i allt högre grad 

konsumerar audiovisuellt innehåll. I detta 

sammanhang har skadligt innehåll och 

hatspråk som lagras på 

videodelningsplattform gett upphov till allt 

mer oro. För att skydda minderåriga från 

skadligt innehåll och alla medborgare från 

innehåll som innehåller uppmaning till våld 

eller hat bör det fastställas proportionerliga 

bestämmelser om dessa frågor. 

(26) Det finns nya utmaningar, i 

synnerhet i samband med 

videodelningsplattformar och sociala 

nätverk, där användare – särskilt 

minderåriga – i allt högre grad konsumerar 

audiovisuellt innehåll. I detta sammanhang 

har skadligt innehåll och hatspråk som 

lagras på videodelningsplattform gett 

upphov till allt mer oro. För att skydda 

minderåriga från skadligt innehåll och alla 

medborgare från innehåll som innehåller 

uppmaning till våld, hat eller terrorism bör 

det fastställas proportionerliga 

bestämmelser om dessa frågor. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag   76 

Frédérique Ries, Jasenko Selimovic 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 26 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(26) Det finns nya utmaningar, i (26) Det finns nya utmaningar, i 



 

PE595.453v03-00 38/111 AM\1112182SV.docx 

SV 

synnerhet i samband med 

videodelningsplattformar, där användare – 

särskilt minderåriga – i allt högre grad 

konsumerar audiovisuellt innehåll. I detta 

sammanhang har skadligt innehåll och 

hatspråk som lagras på 

videodelningsplattform gett upphov till allt 

mer oro. För att skydda minderåriga från 

skadligt innehåll och alla medborgare från 

innehåll som innehåller uppmaning till våld 

eller hat bör det fastställas proportionerliga 

bestämmelser om dessa frågor. 

synnerhet i samband med 

videodelningsplattformar och sociala 

medier, där användare – särskilt 

minderåriga – i allt högre grad konsumerar 

audiovisuellt innehåll. I detta sammanhang 

har skadligt innehåll och hatspråk som 

finns tillgängligt på 

videodelningsplattform gett upphov till allt 

mer oro. För att skydda minderåriga från 

skadligt innehåll och alla medborgare från 

innehåll som innehåller uppmaning till 

våld, hat eller terrorism bör det fastställas 

proportionerliga bestämmelser om dessa 

frågor. 

Or. en 

Motivering 

Det är nödvändigt att inbegripa uppmaning till terrorism eftersom detta skiljer sig från den 

definition som kommissionen har tillhandahållit avseende vad som utgör ”uppmaning till våld 

eller hat”. Terroristgruppers intensiva användning av audiovisuellt innehåll, 

videodelningsplattformar och sociala medier för att sprida propaganda innebär dessutom att 

kraven för att bekämpa detta innehåll blir nödvändiga. 

 

Ändringsförslag   77 

Notis Marias 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 27 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(27) Kommersiella meddelanden på 

videodelningsplattformar omfattas redan av 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

2005/29/EG som förbjuder otillbörliga 

affärsmetoder som tillämpas av 

näringsidkare gentemot konsumenter, 

inbegripet vilseledande och aggressiva 

metoder i samband med 

informationssamhällets tjänster. När det 

gäller kommersiella meddelanden avseende 

tobaksvaror och relaterade produkter på 

videodelningsplattformar säkerställer de 

befintliga förbuden i Europaparlamentets 

(27) Kommersiella meddelanden på 

videodelningsplattformar omfattas redan av 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

2005/29/EG som förbjuder otillbörliga 

affärsmetoder som tillämpas av 

näringsidkare gentemot konsumenter, 

inbegripet vilseledande och aggressiva 

metoder i samband med 

informationssamhällets tjänster. När det 

gäller kommersiella meddelanden avseende 

tobaksvaror och relaterade produkter på 

videodelningsplattformar säkerställer de 

befintliga förbuden i Europaparlamentets 
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och rådets direktiv 2003/33/EG, liksom 

förbuden avseende elektroniska cigaretter 

och påfyllningsbehållare enligt 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

2014/40/EU, att konsumenterna får ett 

tillfredsställande skydd. Bestämmelserna i 

detta direktiv kompletterar därmed 

bestämmelserna i direktiv 2005/29/EG, 

2003/33/EG och 2014/40/EU. 

och rådets direktiv 2003/33/EG, liksom 

förbuden avseende elektroniska cigaretter 

och påfyllningsbehållare enligt 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

2014/40/EU, att konsumenterna får ett 

tillfredsställande skydd, och dessa förbud 

bör gälla alla audiovisuella medier. 

Bestämmelserna i detta direktiv 

kompletterar därmed bestämmelserna i 

direktiv 2005/29/EG, 2003/33/EG och 

2014/40/EU. 

Or. el 

 

Ändringsförslag   78 

Lynn Boylan 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 27 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(27) Kommersiella meddelanden på 

videodelningsplattformar omfattas redan av 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

2005/29/EG som förbjuder otillbörliga 

affärsmetoder som tillämpas av 

näringsidkare gentemot konsumenter, 

inbegripet vilseledande och aggressiva 

metoder i samband med 

informationssamhällets tjänster. När det 

gäller kommersiella meddelanden avseende 

tobaksvaror och relaterade produkter på 

videodelningsplattformar säkerställer de 

befintliga förbuden i Europaparlamentets 

och rådets direktiv 2003/33/EG, liksom 

förbuden avseende elektroniska cigaretter 

och påfyllningsbehållare enligt 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

2014/40/EU, att konsumenterna får ett 

tillfredsställande skydd. Bestämmelserna i 

detta direktiv kompletterar därmed 

bestämmelserna i direktiv 2005/29/EG, 

2003/33/EG och 2014/40/EU. 

(27) Kommersiella meddelanden på 

leverantörer av audiovisuella 

medietjänster såsom 
videodelningsplattformar omfattas redan av 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

2005/29/EG som förbjuder otillbörliga 

affärsmetoder som tillämpas av 

näringsidkare gentemot konsumenter, 

inbegripet vilseledande och aggressiva 

metoder i samband med 

informationssamhällets tjänster. När det 

gäller kommersiella meddelanden avseende 

tobaksvaror och relaterade produkter på 

videodelningsplattformar säkerställer de 

befintliga förbuden i Europaparlamentets 

och rådets direktiv 2003/33/EG, liksom 

förbuden avseende elektroniska cigaretter 

och påfyllningsbehållare enligt 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

2014/40/EU, att konsumenterna får ett 

tillfredsställande skydd. Bestämmelserna i 

detta direktiv kompletterar därmed 

bestämmelserna i direktiv 2005/29/EG, 

2003/33/EG och 2014/40/EU. 
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Or. en 

 

Ändringsförslag   79 

Marc Joulaud 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 28 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(28) En betydande andel av det innehåll 

som lagras på videodelningsplattformar 

omfattas inte av plattformsleverantörens 

redaktionella ansvar. Dessa leverantörer 

brukar dock bestämma organisationen av 

innehållet, som program eller 

användarproducerade videor, inklusive 

med hjälp av automatiserade metoder eller 

algoritmer. Dessa leverantörer bör därför 

vara skyldiga att vidta lämpliga åtgärder 

för att skydda minderåriga från innehåll 

som kan skada deras fysiska, mentala eller 

moraliska utveckling och att skydda alla 

medborgare från uppmaning till våld eller 

hat mot en grupp av personer eller en 

medlem av en sådan grupp som definieras 

genom hänvisning till kön, ras, hudfärg, 

religion, härkomst eller nationellt eller 

etniskt ursprung. 

(28) En betydande andel av det innehåll 

som lagras på videodelningsplattformar 

eller sociala nätverk omfattas inte av 

plattformsleverantörens redaktionella 

ansvar. Dessa leverantörer brukar dock 

bestämma organisationen av innehållet, 

som program eller användarproducerade 

videor, inklusive med hjälp av 

automatiserade metoder eller algoritmer. 

Dessa leverantörer bör därför vara skyldiga 

att vidta lämpliga åtgärder för att skydda 

minderåriga från innehåll som kan skada 

deras fysiska, mentala eller moraliska 

utveckling och att skydda alla medborgare 

från uppmaning till terrorism eller 

uppmaning till våld eller hat mot en grupp 

av personer eller en medlem av en sådan 

grupp som definieras genom hänvisning till 

kön, ras, hudfärg, religion, härkomst eller 

nationellt eller etniskt ursprung. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag   80 

Lynn Boylan 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 28 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(28) En betydande andel av det innehåll 

som lagras på videodelningsplattformar 

omfattas inte av plattformsleverantörens 

redaktionella ansvar. Dessa leverantörer 

(28) En betydande andel av det innehåll 

som lagras på videodelningsplattformar 

omfattas inte av plattformsleverantörens 

redaktionella ansvar. Dessa leverantörer 
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brukar dock bestämma organisationen av 

innehållet, som program eller 

användarproducerade videor, inklusive 

med hjälp av automatiserade metoder eller 

algoritmer. Dessa leverantörer bör därför 

vara skyldiga att vidta lämpliga åtgärder 

för att skydda minderåriga från innehåll 

som kan skada deras fysiska, mentala eller 

moraliska utveckling och att skydda alla 

medborgare från uppmaning till våld eller 

hat mot en grupp av personer eller en 

medlem av en sådan grupp som definieras 

genom hänvisning till kön, ras, hudfärg, 

religion, härkomst eller nationellt eller 

etniskt ursprung. 

brukar dock bestämma organisationen av 

innehållet, som program eller 

användarproducerade videor, inklusive 

med hjälp av automatiserade metoder eller 

algoritmer. Dessa leverantörer bör därför 

vara skyldiga att vidta lämpliga åtgärder 

för att skydda sårbara grupper såsom 

minderåriga från innehåll som kan skada 

deras fysiska, mentala eller moraliska 

utveckling och att skydda alla medborgare 

från uppmaning till våld eller hat mot en 

grupp av personer eller en medlem av en 

sådan grupp som definieras genom 

hänvisning till kön, ras, hudfärg, religion, 

härkomst eller nationellt eller etniskt 

ursprung. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   81 

Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 28 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(28) En betydande andel av det innehåll 

som lagras på videodelningsplattformar 

omfattas inte av plattformsleverantörens 

redaktionella ansvar. Dessa leverantörer 

brukar dock bestämma organisationen av 

innehållet, som program eller 

användarproducerade videor, inklusive 

med hjälp av automatiserade metoder eller 

algoritmer. Dessa leverantörer bör därför 

vara skyldiga att vidta lämpliga åtgärder 

för att skydda minderåriga från innehåll 

som kan skada deras fysiska, mentala eller 

moraliska utveckling och att skydda alla 

medborgare från uppmaning till våld eller 

hat mot en grupp av personer eller en 

medlem av en sådan grupp som definieras 

genom hänvisning till kön, ras, hudfärg, 

religion, härkomst eller nationellt eller 

etniskt ursprung. 

(28) En betydande andel av det innehåll 

som lagras på videodelningsplattformar 

omfattas inte av plattformsleverantörens 

redaktionella ansvar. Dessa leverantörer 

brukar dock bestämma organisationen av 

innehållet, som program eller 

användarproducerade videor, inklusive 

med hjälp av automatiserade metoder eller 

algoritmer. Dessa leverantörer är därför 

skyldiga att vidta effektiva åtgärder för att 

skydda minderåriga från innehåll som kan 

skada deras fysiska, mentala eller 

moraliska utveckling och att skydda alla 

medborgare från uppmaning till våld eller 

hat mot en grupp av personer eller en 

medlem av en sådan grupp som definieras 

genom hänvisning till kön, ras, hudfärg, 

religion, härkomst eller nationellt eller 

etniskt ursprung. 
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Or. it 

 

Ändringsförslag   82 

Lynn Boylan 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 29 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(29) I ljuset av det sätt på vilket 

leverantören deltar i hanteringen av det 

innehåll som lagras på 

videodelningsplattformar bör dessa 

lämpliga åtgärder avse organisationen av 

innehållet och inte själva innehållet. De 

krav på detta område som fastställs i detta 

direktiv bör därför tillämpas utan att det 

påverkar tillämpningen av artikel 14 i 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

2000/31/EG34, som föreskriver undantag 

från ansvar för olaglig information som 

lagras av vissa leverantörer av 

informationssamhällets tjänster. Vid 

tillhandahållandet av tjänster som 

omfattas av artikel 14 i direktiv 

2000/31/EG bör dessa krav också gälla 

utan att det påverkar tillämpningen av 

artikel 15 i det direktivet, som utesluter att 

dessa leverantörer åläggs några allmänna 

skyldigheter att övervaka sådan 

information eller att aktivt efterforska 

fakta eller omständigheter som kan tyda 

på olaglig verksamhet; detta avser dock 

inte övervakningsskyldigheter i särskilda 

fall, eller, i synnerhet, nationella 

myndigheters beslut i enlighet med 

nationell lagstiftning. 

utgår 

_________________  

34 Europaparlamentets och rådets direktiv 

2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa 

rättsliga aspekter på 

informationssamhällets tjänster, särskilt 

elektronisk handel, på den inre 

marknaden (EGT L 178, 17.7.2000, s. 1). 
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Or. en 

 

Ändringsförslag   83 

Lynn Boylan 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 30 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(30) Det är lämpligt att så långt som 

möjligt involvera leverantörer av 

videodelningsplattformar i genomförandet 

av ändamålsenliga åtgärder som vidtas i 

enlighet med detta direktiv. Samreglering 

bör därför uppmuntras. För att säkra ett 

entydigt och konsekvent tillvägagångssätt i 

hela unionen, bör medlemsstaterna inte ha 

rätt att ålägga leverantörer av 

videodelningsplattformar att vidta andra 

striktare åtgärder för att skydda 

minderåriga från skadligt innehåll och alla 

medborgare från innehåll som innehåller 

uppmaning till våld eller hat än de som 

föreskrivs i detta direktiv. Det bör dock 

förbli möjligt för medlemsstaterna att vidta 

sådana striktare åtgärder när innehållet är 

olagligt, förutsatt att åtgärderna är 

förenliga med artiklarna 14 och 15 i 

direktiv 2000/31/EG, och att vidta åtgärder 

avseende innehåll på webbplatser som 

innehåller eller sprider barnpornografi, 

såsom föreskrivs och tillåts enligt artikel 

25 i Europaparlamentets och rådets direktiv 

2011/93/EU35. Det bör också förbli möjligt 

för leverantörer av 

videodelningsplattformar att vidta striktare 

åtgärder på frivillig grund. 

(30) Det är lämpligt att så långt som 

möjligt involvera leverantörer av 

audiovisuella medietjänster såsom 
leverantörer av videodelningsplattformar i 

genomförandet av ändamålsenliga åtgärder 

som vidtas i enlighet med detta direktiv. 

Samreglering bör därför uppmuntras. För 

att säkra ett entydigt och konsekvent 

tillvägagångssätt i hela unionen, bör 

medlemsstaterna inte ha rätt att ålägga 

leverantörer av audiovisuella 

medietjänster såsom leverantörer av 

videodelningsplattformar att vidta andra 

striktare åtgärder för att skydda sårbara 

grupper såsom minderåriga från skadligt 

innehåll och alla medborgare från innehåll 

som innehåller uppmaning till våld eller 

hat än de som föreskrivs i detta direktiv. 

Det bör dock förbli möjligt för 

medlemsstaterna att vidta sådana striktare 

åtgärder när innehållet är olagligt, förutsatt 

att åtgärderna är förenliga med artiklarna 

14 och 15 i direktiv 2000/31/EG, och att 

vidta åtgärder avseende innehåll på 

webbplatser som innehåller eller sprider 

barnpornografi, såsom föreskrivs och tillåts 

enligt artikel 25 i Europaparlamentets och 

rådets direktiv 2011/93/EU35. Det bör 

också förbli möjligt för leverantörer av 

audiovisuella medietjänster såsom 
leverantörer av videodelningsplattformar 

att vidta striktare åtgärder på frivillig 

grund. 

_________________ _________________ 

35 Europaparlamentets och rådets direktiv 35 Europaparlamentets och rådets direktiv 
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2011/93/EU av den 13 december 2011 om 

bekämpande av sexuella övergrepp mot 

barn, sexuell exploatering av barn och 

barnpornografi, och om ersättande av 

rådets rambeslut 2004/68/RIF (EUT L 335, 

17.12.2011, s. 1). 

2011/93/EU av den 13 december 2011 om 

bekämpande av sexuella övergrepp mot 

barn, sexuell exploatering av barn och 

barnpornografi, och om ersättande av 

rådets rambeslut 2004/68/RIF (EUT L 335, 

17.12.2011, s. 1). 

Or. en 

 

Ändringsförslag   84 

Notis Marias 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 30 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(30) Det är lämpligt att så långt som 

möjligt involvera leverantörer av 

videodelningsplattformar i genomförandet 

av ändamålsenliga åtgärder som vidtas i 

enlighet med detta direktiv. Samreglering 

bör därför uppmuntras. För att säkra ett 

entydigt och konsekvent tillvägagångssätt i 

hela unionen, bör medlemsstaterna inte ha 

rätt att ålägga leverantörer av 

videodelningsplattformar att vidta andra 

striktare åtgärder för att skydda 

minderåriga från skadligt innehåll och alla 

medborgare från innehåll som innehåller 

uppmaning till våld eller hat än de som 

föreskrivs i detta direktiv. Det bör dock 

förbli möjligt för medlemsstaterna att vidta 

sådana striktare åtgärder när innehållet är 

olagligt, förutsatt att åtgärderna är 

förenliga med artiklarna 14 och 15 i 

direktiv 2000/31/EG, och att vidta åtgärder 

avseende innehåll på webbplatser som 

innehåller eller sprider barnpornografi, 

såsom föreskrivs och tillåts enligt artikel 

25 i Europaparlamentets och rådets direktiv 

2011/93/EU35. Det bör också förbli möjligt 

för leverantörer av 

videodelningsplattformar att vidta striktare 

åtgärder på frivillig grund. 

(30) Det är lämpligt att aktivt involvera 

leverantörer av videodelningsplattformar i 

genomförandet av ändamålsenliga åtgärder 

som vidtas i enlighet med detta direktiv. 

Samreglering bör därför uppmuntras. För 

att säkra ett entydigt och konsekvent 

tillvägagångssätt i hela unionen, bör 

medlemsstaterna inte ha rätt att ålägga 

leverantörer av videodelningsplattformar 

att vidta andra striktare åtgärder för att 

skydda minderåriga från skadligt innehåll 

och alla medborgare från innehåll som 

innehåller uppmaning till våld eller hat än 

de som föreskrivs i detta direktiv. Det bör 

dock förbli möjligt för medlemsstaterna att 

vidta sådana striktare åtgärder när 

innehållet är olagligt, förutsatt att 

åtgärderna är förenliga med artiklarna 14 

och 15 i direktiv 2000/31/EG, och att vidta 

åtgärder avseende innehåll på webbplatser 

som innehåller eller sprider barnpornografi, 

såsom föreskrivs och tillåts enligt artikel 

25 i Europaparlamentets och rådets direktiv 

2011/93/EU35. Det bör också förbli möjligt 

för leverantörer av 

videodelningsplattformar att vidta striktare 

åtgärder på frivillig grund. 



 

AM\1112182SV.docx 45/111 PE595.453v03-00 

 SV 

_________________ _________________ 

35 Europaparlamentets och rådets direktiv 

2011/93/EU av den 13 december 2011 om 

bekämpande av sexuella övergrepp mot 

barn, sexuell exploatering av barn och 

barnpornografi, och om ersättande av 

rådets rambeslut 2004/68/RIF (EUT L 335, 

17.12.2011, s. 1). 

35 Europaparlamentets och rådets direktiv 

2011/93/EU av den 13 december 2011 om 

bekämpande av sexuella övergrepp mot 

barn, sexuell exploatering av barn och 

barnpornografi, och om ersättande av 

rådets rambeslut 2004/68/RIF (EUT L 335, 

17.12.2011, s. 1). 

Or. el 

 

Ändringsförslag   85 

Lynn Boylan 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 31 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(31) När ändamålsenliga åtgärder vidtas 

i enlighet med detta direktiv för att skydda 

minderåriga från skadligt innehåll och för 

att skydda alla medborgare från innehåll 

som innehåller uppmaning till våld eller 

hat, bör de tillämpliga grundläggande 

rättigheterna, i enlighet med Europeiska 

unionens stadga om de grundläggande 

rättigheterna, beaktas på ett väl avvägt sätt. 

Det rör i synnerhet, i förekommande fall, 

rätten till skydd för privat- och familjeliv 

och skyddet av personuppgifter, 

yttrandefriheten och informationsfriheten, 

näringsfriheten, förbudet mot 

diskriminering och barns rättigheter. 

(31) När ändamålsenliga åtgärder vidtas 

i enlighet med detta direktiv för att skydda 

sårbara grupper såsom minderåriga från 

skadligt innehåll och för att skydda alla 

medborgare från innehåll som innehåller 

uppmaning till våld eller hat, bör de 

tillämpliga grundläggande rättigheterna, i 

enlighet med Europeiska unionens stadga 

om de grundläggande rättigheterna, beaktas 

på ett väl avvägt sätt. Det rör i synnerhet, i 

förekommande fall, rätten till skydd för 

privat- och familjeliv och skyddet av 

personuppgifter, yttrandefriheten och 

informationsfriheten, näringsfriheten, 

förbudet mot diskriminering och 

rättigheterna för personer som tillhör en 

sårbar grupp såsom barn. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   86 

Notis Marias 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 31 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(31) När ändamålsenliga åtgärder vidtas 

i enlighet med detta direktiv för att skydda 

minderåriga från skadligt innehåll och för 

att skydda alla medborgare från innehåll 

som innehåller uppmaning till våld eller 

hat, bör de tillämpliga grundläggande 

rättigheterna, i enlighet med Europeiska 

unionens stadga om de grundläggande 

rättigheterna, beaktas på ett väl avvägt sätt. 

Det rör i synnerhet, i förekommande fall, 

rätten till skydd för privat- och familjeliv 

och skyddet av personuppgifter, 

yttrandefriheten och informationsfriheten, 

näringsfriheten, förbudet mot 

diskriminering och barns rättigheter. 

(31) När ändamålsenliga åtgärder vidtas 

i enlighet med detta direktiv för att skydda 

minderåriga från skadligt innehåll och för 

att skydda alla medborgare från innehåll 

som innehåller uppmaning till våld eller 

hat, bör de tillämpliga grundläggande 

rättigheterna, i enlighet med Europeiska 

unionens stadga om de grundläggande 

rättigheterna, beaktas på ett väl avvägt sätt, 

och alla leverantörer av audiovisuella 

tjänster bör ta hänsyn till dessa. Det rör i 

synnerhet, i förekommande fall, rätten till 

skydd för privat- och familjeliv och 

skyddet av personuppgifter, 

yttrandefriheten och informationsfriheten, 

näringsfriheten, förbudet mot 

diskriminering och barns rättigheter. 

Or. el 

 

Ändringsförslag   87 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 31 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(31) När ändamålsenliga åtgärder vidtas 

i enlighet med detta direktiv för att skydda 

minderåriga från skadligt innehåll och för 

att skydda alla medborgare från innehåll 

som innehåller uppmaning till våld eller 

hat, bör de tillämpliga grundläggande 

rättigheterna, i enlighet med Europeiska 

unionens stadga om de grundläggande 

rättigheterna, beaktas på ett väl avvägt sätt. 

Det rör i synnerhet, i förekommande fall, 

rätten till skydd för privat- och familjeliv 

och skyddet av personuppgifter, 

yttrandefriheten och informationsfriheten, 

näringsfriheten, förbudet mot 

diskriminering och barns rättigheter. 

(31) När ändamålsenliga åtgärder vidtas 

i enlighet med detta direktiv för att skydda 

minderåriga från skadligt innehåll och för 

att skydda alla medborgare från innehåll 

som innehåller uppmaning till våld eller 

hat, bör de tillämpliga grundläggande 

rättigheterna, i enlighet med Europeiska 

unionens stadga om de grundläggande 

rättigheterna, beaktas på ett väl avvägt sätt. 

Det rör i synnerhet, i förekommande fall, 

rätten till skydd för privat- och familjeliv 

och skyddet av personuppgifter, den 

privata äganderätten, yttrandefriheten och 

informationsfriheten, näringsfriheten, 

förbudet mot diskriminering och barns 
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rättigheter. 

Or. nl 

Ändringsförslag   88 

Marc Joulaud 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 31 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(31) När ändamålsenliga åtgärder vidtas 

i enlighet med detta direktiv för att skydda 

minderåriga från skadligt innehåll och för 

att skydda alla medborgare från innehåll 

som innehåller uppmaning till våld eller 

hat, bör de tillämpliga grundläggande 

rättigheterna, i enlighet med Europeiska 

unionens stadga om de grundläggande 

rättigheterna, beaktas på ett väl avvägt sätt. 

Det rör i synnerhet, i förekommande fall, 

rätten till skydd för privat- och familjeliv 

och skyddet av personuppgifter, 

yttrandefriheten och informationsfriheten, 

näringsfriheten, förbudet mot 

diskriminering och barns rättigheter. 

(31) När ändamålsenliga åtgärder vidtas 

i enlighet med detta direktiv för att skydda 

minderåriga från skadligt innehåll och för 

att skydda alla medborgare från innehåll 

som innehåller uppmaning till terrorism, 

våld eller hat, bör de tillämpliga 

grundläggande rättigheterna, i enlighet med 

Europeiska unionens stadga om de 

grundläggande rättigheterna, beaktas på ett 

väl avvägt sätt. Det rör i synnerhet, i 

förekommande fall, rätten till skydd för 

privat- och familjeliv och skyddet av 

personuppgifter, yttrandefriheten och 

informationsfriheten, näringsfriheten, 

förbudet mot diskriminering och barns 

rättigheter. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag   89 

Lynn Boylan 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 32 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(32) De leverantörer av 

videodelningsplattformar som omfattas av 

detta direktiv tillhandahåller 

informationssamhällets tjänster i den 

mening som avses i artikel 2 a i direktiv 

2000/31/EG. Dessa leverantörer omfattas 

följaktligen av bestämmelserna på den inre 

(32) De leverantörer av audiovisuella 

medietjänster såsom leverantörer av 

videodelningsplattformar som omfattas av 

detta direktiv tillhandahåller 

informationssamhällets tjänster i den 

mening som avses i artikel 2 a i direktiv 

2000/31/EG. Dessa leverantörer omfattas 
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marknaden enligt artikel 3 i det direktivet, 

om de är etablerade i en medlemsstat. Det 

bör säkerställas att samma bestämmelser 

tillämpas på leverantörer av 

videodelningsplattformar som inte är 

etablerade i en medlemsstat för att 

säkerställa effektiviteten i åtgärder för att 

skydda minderåriga och medborgare enligt 

detta direktiv och i möjligaste mån 

garantera lika spelregler för alla, i den mån 

som dessa leverantörer antingen har ett 

moderbolag eller ett dotterbolag som är 

etablerat i en medlemsstat eller om dessa 

leverantörer tillhör en grupp och en annan 

enhet i den gruppen är etablerad i en 

medlemsstat. Därför bör arrangemang 

införas för att fastställa i vilken 

medlemsstat som dessa leverantörer bör 

anses vara etablerade. Kommissionen bör 

underrättas om de leverantörer som lyder 

under varje medlemsstats jurisdiktion för 

att tillämpa bestämmelserna om etablering 

enligt detta direktiv och direktiv 

2000/31/EG. 

följaktligen av bestämmelserna på den inre 

marknaden enligt artikel 3 i det direktivet, 

om de är etablerade i en medlemsstat. Det 

bör säkerställas att samma bestämmelser 

tillämpas på leverantörer av audiovisuella 

medietjänster såsom leverantörer av 

videodelningsplattformar som inte är 

etablerade i en medlemsstat för att 

säkerställa effektiviteten i åtgärder för att 

skydda sårbara grupper såsom 

minderåriga och medborgare enligt detta 

direktiv och i möjligaste mån garantera lika 

spelregler för alla, i den mån som dessa 

leverantörer antingen har ett moderbolag 

eller ett dotterbolag som är etablerat i en 

medlemsstat eller om dessa leverantörer 

tillhör en grupp och en annan enhet i den 

gruppen är etablerad i en medlemsstat. 

Därför bör arrangemang införas för att 

fastställa i vilken medlemsstat som dessa 

leverantörer bör anses vara etablerade. 

Kommissionen bör underrättas om de 

leverantörer som lyder under varje 

medlemsstats jurisdiktion för att tillämpa 

bestämmelserna om etablering enligt detta 

direktiv och direktiv 2000/31/EG. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   90 

Notis Marias 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 33 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(33) Medlemsstaternas 

regleringsmyndigheter kan endast uppnå 

den nödvändiga graden av strukturellt 

oberoende om de är etablerade som 

separata rättssubjekt. Medlemsstaterna bör 

därför garantera de nationella 

regleringsmyndigheternas oberoende från 

både regering, offentliga organ och 

näringslivet för att säkerställa att deras 

(33) Medlemsstaternas 

regleringsmyndigheter kan endast uppnå 

den nödvändiga graden av strukturellt 

oberoende om de är etablerade som 

separata rättssubjekt. Medlemsstaterna bör 

därför garantera de nationella 

regleringsmyndigheternas oberoende från 

både regering, offentliga organ och 

näringslivet för att säkerställa oberoendet 
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beslut är opartiska. Detta krav på 

oberoende bör inte påverka 

medlemsstaternas möjligheter att inrätta 

regleringsmyndigheter som utövar tillsyn 

över olika sektorer, såsom den 

audiovisuella sektorn och telesektorn. De 

nationella regleringsmyndigheterna bör ha 

de verkställighetsbefogenheter och resurser 

som de behöver för att utföra sina 

uppgifter, vad gäller personal, sakkunskap 

och finansiella medel. Den verksamhet 

som bedrivs av nationella 

regleringsmyndigheter inrättade enligt 

detta direktiv bör vara förenlig med målen 

avseende mediepluralism, kulturell 

mångfald, konsumentskydd, den inre 

marknaden och främjande av sund 

konkurrens. 

och därmed även att deras beslut är 

opartiska. Detta krav på oberoende bör inte 

påverka medlemsstaternas möjligheter att 

inrätta regleringsmyndigheter som utövar 

tillsyn över olika sektorer, såsom den 

audiovisuella sektorn och telesektorn. De 

nationella regleringsmyndigheterna bör ha 

de verkställighetsbefogenheter och resurser 

som de behöver för att utföra sina 

uppgifter, vad gäller personal, sakkunskap 

och finansiella medel. Den verksamhet 

som bedrivs av nationella 

regleringsmyndigheter inrättade enligt 

detta direktiv bör vara förenlig med målen 

avseende mediepluralism, kulturell 

mångfald, konsumentskydd, den inre 

marknaden och främjande av sund 

konkurrens. 

Or. el 

Ändringsförslag   91 

Lynn Boylan 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 37 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(37) Kommissionen bör vara fri att 

konsultera Erga om alla frågor som rör 

audiovisuella medietjänster och 

videodelningsplattformar. Erga bör bistå 

kommissionen genom att erbjuda sin 

sakkunskap och rådgivning samt genom att 

främja utbyte av bästa praxis. 

Kommissionen bör i synnerhet konsultera 

Erga vid tillämpningen av direktiv 

2010/13/EU för att främja ett enhetligt 

genomförande på hela den digitala inre 

marknaden. På kommissionens begäran bör 

Erga yttra sig om bl.a. jurisdiktion och 

unionsuppförandekoder på området skydd 

av minderåriga och hatspråk samt 

audiovisuella kommersiella meddelanden 

om livsmedel som innehåller mycket fett, 

salt/natrium och socker. 

(37) Kommissionen bör vara fri att 

konsultera Erga om alla frågor som rör 

audiovisuella medietjänster och 

videodelningsplattformar. Erga bör bistå 

kommissionen genom att erbjuda sin 

sakkunskap och rådgivning samt genom att 

främja utbyte av bästa praxis. 

Kommissionen bör i synnerhet konsultera 

Erga vid tillämpningen av direktiv 

2010/13/EU för att främja ett enhetligt 

genomförande på hela den digitala inre 

marknaden. På kommissionens begäran bör 

Erga yttra sig om bl.a. jurisdiktion och 

unionsuppförandekoder på området skydd 

av sårbara grupper såsom minderåriga och 

hatspråk samt audiovisuella kommersiella 

meddelanden om livsmedel som innehåller 

mycket fett, salt/natrium och socker. 
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Or. en 

 

Ändringsförslag   92 

Marc Joulaud 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – stycke 1 – led 1 – led b 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 1 – punkt 1 – led aa – led i 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

i) Tjänsten utgörs av lagring av stora 

mängder program eller 

användarproducerade videor, för vilka 

videodelningsplattformens leverantör 

saknar redaktionellt ansvar. 

i) Tjänsten utgörs av lagring eller 

möjliggör tillhandahållande av stora 

mängder program eller 

användarframställda videor, för vilka 

videodelningsplattformens leverantör 

saknar redaktionellt ansvar. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag   93 

Lynn Boylan 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – stycke 1 – led 1 – led ba (nytt) 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 1 – punkt 1 – led ab (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ba) Följande punkt ska införas: 

 ”ab) med 'sårbara grupper' avses 

personer som eventuellt inte är i stånd att 

kritiskt bedöma medieinnehåll och skydda 

sig själva mot skadligt innehåll på grund 

av funktionella begränsningar såsom 

funktionsnedsättning, ålder eller 

sjukdom,” 

Or. en 
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Ändringsförslag   94 

Frédérique Ries, Jasenko Selimovic 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 1 – led 1 – led c 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 1 – punkt 1 – led b 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

b) ”program: en uppsättning rörliga 

bilder med eller utan ljud som utgör ett 

enskilt inslag i en programtablå eller en 

katalog som har sammanställts av en 

leverantör av medietjänster, t.ex. 

långfilmer, korta videor, sportevenemang, 

komediserier, dokumentärer, barnprogram 

och dramaproduktioner.” 

b) ”program: en uppsättning rörliga 

bilder med eller utan ljud som utgör ett 

enskilt inslag i en programtablå eller en 

katalog som har sammanställts av en 

leverantör av medietjänster, t.ex. 

långfilmer, korta videor, sportevenemang, 

komediserier, dokumentärer, barnprogram, 

nöjesprogram och reality-tv och 

dramaproduktioner.” 

Or. fr 

Motivering 

Eftersom det rör sig om program vars sändning berörs av begränsningar eller anpassningar i 

fråga om reklam, är det mycket viktigt att utöka definitionen av ”program” till att omfatta 

familjeprogram, såsom nöjesprogram och reality-tv, som både vuxna och barn tittar på. 

 

Ändringsförslag   95 

Margrete Auken 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – stycke 1 – led 5 – led d 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 4 – punkt 7 – stycke 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Medlemsstaterna ska främja samreglering 

och självreglering genom uppförandekoder 

som antas på nationell nivå inom de 

områden som samordnas genom detta 

direktiv i den utsträckning som deras 

rättsordningar tillåter. Dessa 

uppförandekoder ska utformas så att de 

godtas allmänt av de viktigaste aktörerna i 

de berörda medlemsstaterna. 

Medlemsstaterna ska införa lagstiftning 

och kan främja samreglering genom 

uppförandekoder som antas på nationell 

nivå inom de områden som samordnas 

genom detta direktiv i den utsträckning 

som deras rättsordningar tillåter. Dessa 

uppförandekoder ska utformas så att de 

godtas allmänt av de viktigaste aktörerna i 

de berörda medlemsstaterna. 
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Uppförandekodernas mål ska klart och 

tydligt anges i dem. De ska omfatta 

regelbunden, öppenhetsbaserad och 

oberoende övervakning och utvärdering i 

förhållande till de eftersträvade målen. De 

ska omfatta en effektiv kontroll av 

efterlevnaden, inbegripet lämpliga 

effektiva och proportionerliga påföljder. 

Uppförandekodernas mål ska klart och 

tydligt anges i dem. De ska omfatta 

regelbunden, öppenhetsbaserad och 

oberoende övervakning och utvärdering i 

förhållande till de eftersträvade målen. De 

ska omfatta en effektiv kontroll av 

efterlevnaden, inbegripet lämpliga 

effektiva och proportionerliga påföljder. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   96 

Lynn Boylan 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – stycke 1 – led 5 – led d 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 4 – punkt 7 – stycke 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Medlemsstaterna ska främja samreglering 

och självreglering genom uppförandekoder 

som antas på nationell nivå inom de 

områden som samordnas genom detta 

direktiv i den utsträckning som deras 

rättsordningar tillåter. Dessa 

uppförandekoder ska utformas så att de 

godtas allmänt av de viktigaste aktörerna i 

de berörda medlemsstaterna. 

Uppförandekodernas mål ska klart och 

tydligt anges i dem. De ska omfatta 

regelbunden, öppenhetsbaserad och 

oberoende övervakning och utvärdering i 

förhållande till de eftersträvade målen. De 

ska omfatta en effektiv kontroll av 

efterlevnaden, inbegripet lämpliga 

effektiva och proportionerliga påföljder. 

Medlemsstaterna ska införa reglering och 

kan främja samreglering genom 

uppförandekoder som antas på nationell 

nivå inom de områden som samordnas 

genom detta direktiv i den utsträckning 

som deras rättsordningar tillåter. Dessa 

uppförandekoder ska utformas så att de 

godtas allmänt av de viktigaste aktörerna i 

de berörda medlemsstaterna. 

Uppförandekodernas mål ska klart och 

tydligt anges i dem. De ska omfatta 

regelbunden, öppenhetsbaserad och 

oberoende övervakning och utvärdering i 

förhållande till de eftersträvade målen. De 

ska omfatta en effektiv kontroll av 

efterlevnaden, inbegripet lämpliga 

effektiva och proportionerliga påföljder. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   97 

Christel Schaldemose 
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Förslag till direktiv 

Artikel 1 – stycke 1 – led 5 – led d 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 4 – punkt 7 – stycke 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Medlemsstaterna ska främja samreglering 

och självreglering genom uppförandekoder 

som antas på nationell nivå inom de 

områden som samordnas genom detta 

direktiv i den utsträckning som deras 

rättsordningar tillåter. Dessa 

uppförandekoder ska utformas så att de 

godtas allmänt av de viktigaste aktörerna i 

de berörda medlemsstaterna. 

Uppförandekodernas mål ska klart och 

tydligt anges i dem. De ska omfatta 

regelbunden, öppenhetsbaserad och 

oberoende övervakning och utvärdering i 

förhållande till de eftersträvade målen. De 

ska omfatta en effektiv kontroll av 

efterlevnaden, inbegripet lämpliga 

effektiva och proportionerliga påföljder. 

Medlemsstaterna ska främja samreglering 

genom uppförandekoder som antas på 

nationell nivå inom de områden som 

samordnas genom detta direktiv i den 

utsträckning som deras rättsordningar 

tillåter. Dessa uppförandekoder ska 

utformas så att de godtas allmänt av de 

viktigaste aktörerna i de berörda 

medlemsstaterna. Uppförandekodernas mål 

ska klart och tydligt anges i dem. De ska 

omfatta regelbunden, öppenhetsbaserad 

och oberoende övervakning och 

utvärdering i förhållande till de 

eftersträvade målen. De ska omfatta en 

effektiv kontroll av efterlevnaden, 

inbegripet lämpliga effektiva och 

proportionerliga påföljder. 

Or. da 

 

Ändringsförslag   98 

Christel Schaldemose 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – stycke 1 – led 5 – led d 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 4 – punkt 7 – stycke 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Utkast till unionsuppförandekoder enligt 

artiklarna 6a.3, 9.2 och 9.4 samt ändring 

eller utvidgning av befintliga 

unionsuppförandekoder ska lämnas till 

kommissionen av undertecknarna av dessa 

uppförandekoder. 

Utkast till unionsuppförandekoder enligt 

artikel 6a.3 samt ändring eller utvidgning 

av befintliga unionsuppförandekoder ska 

lämnas till kommissionen av 

undertecknarna av dessa uppförandekoder. 

Or. da 
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Ändringsförslag   99 

Marc Joulaud 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – stycke 1 – led 8 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 6 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Medlemsstaterna ska på lämpligt sätt se till 

att de audiovisuella medietjänster som 

tillhandahålls av leverantörer av 

medietjänster under deras jurisdiktion inte 

innehåller uppmaning till våld eller hat mot 

en grupp av personer eller en medlem av 

en sådan grupp som definieras genom 

hänvisning till kön, ras eller etniskt 

ursprung, religion eller tro, 

funktionshinder, ålder eller sexuell 

läggning. 

Medlemsstaterna ska på lämpligt sätt se till 

att de audiovisuella medietjänster som 

tillhandahålls av leverantörer av 

medietjänster under deras jurisdiktion inte 

innehåller uppmaning till terrorism, våld 

eller hat mot en grupp av personer eller en 

medlem av en sådan grupp som definieras 

genom hänvisning till kön, ras eller etniskt 

ursprung, religion eller tro, 

funktionshinder, ålder eller sexuell 

läggning. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag   100 

Frédérique Ries, Jasenko Selimovic 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – stycke 1 – led 8 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 6 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Medlemsstaterna ska på lämpligt sätt se till 

att de audiovisuella medietjänster som 

tillhandahålls av leverantörer av 

medietjänster under deras jurisdiktion inte 

innehåller uppmaning till våld eller hat mot 

en grupp av personer eller en medlem av 

en sådan grupp som definieras genom 

hänvisning till kön, ras eller etniskt 

ursprung, religion eller tro, 

funktionshinder, ålder eller sexuell 

Medlemsstaterna ska på lämpligt sätt se till 

att de audiovisuella medietjänster som 

tillhandahålls av leverantörer av 

medietjänster under deras jurisdiktion inte 

innehåller uppmaning till våld, hat eller 

terrorism mot en grupp av personer eller 

en medlem av en sådan grupp som 

definieras genom hänvisning till kön, ras 

eller etniskt ursprung, religion eller tro, 

funktionshinder, ålder eller sexuell 
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läggning. läggning. 

Or. en 

Motivering 

Samma motivering som det ändringsförslag som läggs fram till skäl 26. 

 

Ändringsförslag   101 

Lynn Boylan 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – stycke 1 – led 8a (nytt) 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 6 – stycke 1a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (8a) I artikel 6 ska följande stycke 

läggas till: 

 ”Medlemsstaterna ska kräva av 

programföretag under deras jurisdiktion 

att de sänder evenemang av särskild vikt 

för samhället på ett sätt som är tillgängligt 

för personer med funktionella 

begränsningar, inbegripet personer med 

funktionsnedsättning.” 

Or. en 

 

Ändringsförslag   102 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte, Isabella Adinolfi 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – stycke 1 – led 9 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 6a – punkt 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Medlemsstaterna ska se till att 

leverantörer av audiovisuella medietjänster 

lämnar tillräcklig information till tittarna 

om innehåll som kan skada den fysiska, 

1. Medlemsstaterna ska se till att 

leverantörer av audiovisuella medietjänster 

och leverantörer av 

videodelningsplattformar verkligen 
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mentala eller moraliska utvecklingen hos 

minderåriga. För detta syfte kan 

medlemsstaterna använda ett system av 

deskriptorer som anger innehållets art för 

en audiovisuell medietjänst. 

lämnar tydlig information till tittarna, före 

och under program samt före och efter 

eventuella avbrott, om innehåll som kan 

skada eller förvirra minderåriga och i 

synnerhet inverka menligt på deras 
fysiska, mentala eller moraliska 

utveckling. För detta syfte kan 

medlemsstaterna använda ett system av 

deskriptorer som anger innehållets art för 

en audiovisuell medietjänst. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   103 

Lynn Boylan 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – stycke 1 – led 9 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 6a – punkt 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Medlemsstaterna ska se till att 

leverantörer av audiovisuella medietjänster 

lämnar tillräcklig information till tittarna 

om innehåll som kan skada den fysiska, 

mentala eller moraliska utvecklingen hos 

minderåriga. För detta syfte kan 

medlemsstaterna använda ett system av 

deskriptorer som anger innehållets art för 

en audiovisuell medietjänst. 

1. Medlemsstaterna ska se till att 

leverantörer av audiovisuella medietjänster 

lämnar tillräcklig information till tittarna 

om innehåll som kan skada den fysiska, 

mentala eller moraliska utvecklingen hos 

sårbara grupper såsom minderåriga. För 

detta syfte kan medlemsstaterna använda 

ett system av deskriptorer som anger 

innehållets art för en audiovisuell 

medietjänst. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   104 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – stycke 1 – led 9 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 6a – punkt 1 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Medlemsstaterna ska se till att 

leverantörer av audiovisuella medietjänster 

lämnar tillräcklig information till tittarna 

om innehåll som kan skada den fysiska, 

mentala eller moraliska utvecklingen hos 

minderåriga. För detta syfte kan 

medlemsstaterna använda ett system av 

deskriptorer som anger innehållets art för 

en audiovisuell medietjänst. 

1. Medlemsstaterna ska se till att 

leverantörer av audiovisuella medietjänster 

lämnar tillräcklig information till tittarna 

om innehåll som kan skada den fysiska, 

mentala eller moraliska utvecklingen hos 

minderåriga. För detta syfte ska 

medlemsstaterna använda ett system av 

deskriptorer som anger innehållets art för 

en audiovisuell medietjänst. 

Or. en 

Motivering 

För att uppnå överensstämmelse med artikel 12. 

 

Ändringsförslag   105 

Elisabetta Gardini, Julie Girling, Françoise Grossetête 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – stycke 1 – led 9 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 6a – punkt 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Kommissionen och Erga ska 

uppmuntra leverantörer av medietjänster 

att utbyta bästa praxis om 

samregleringssystem i unionen. När så är 

lämpligt ska kommissionen främja 

utvecklingen av unionsuppförandekoder. 

3. Kommissionen och Erga ska 

uppmuntra leverantörer av medietjänster 

att utbyta bästa praxis om 

samregleringssystem i unionen. När så är 

lämpligt ska kommissionen främja 

antagandet av unionsuppförandekoder. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   106 

Lynn Boylan 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – stycke 1 – led 10 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 7 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(10) Artikel 7 ska utgå. (10) Artikel 7 ska ersättas med 

följande: 

 ”Artikel 7 

 1. Medlemsstaterna ska se till att 

leverantörer av audiovisuella 

medietjänster gradvis gör sina tjänster 

tillgängliga för personer med 

funktionsnedsättning. Efter 

ikraftträdandet av detta direktiv ska 

medlemsstaterna se till att leverantörer av 

audiovisuella medietjänster beviljar döva 

personer och personer med 

hörselnedsättning tillgång till 

programtextning, syntolkning, uppläst 

text eller ljudtextning, 

teckenspråkstolkning. 

 2. De tillgängliga tjänsterna ska 

tillhandahållas för olika typer av 

program, inbegripet barnprogram, och vid 

olika tidpunkter under dagen utan att det 

tillgängliga innehållet koncentreras under 

det tidsfönster då publiken i stort är 

mindre aktiv. Medlemsstaterna ska 

uppmuntra leverantörer av audiovisuella 

medietjänster till att samråda med 

användarorganisationer, däribland 

organisationer som företräder personer 

med funktionsnedsättning, i fråga om 

prioriteringen av vilka program som ska 

göras tillgängliga. 

 3. Medlemsstaterna ska se till att 

leverantörer av audiovisuella 

medietjänster gör sina webbplatser, 

webbappar och mobilbaserade tjänster, 

även mobilappar, som används för att 

tillhandahålla tjänsten tillgängliga på ett 

sätt som är sammanhängande och 

lämpligt för att möjliggöra användarnas 

varseblivning, hantering och förståelse, 

och som på ett genomarbetat sätt 

underlättar driftskompabilitet med de 

många olika användaragenter och 

tekniska hjälpmedel som står till buds på 

EU-nivå och internationell nivå. 



 

AM\1112182SV.docx 59/111 PE595.453v03-00 

 SV 

 4. Medlemsstaterna ska se till att 

leverantörer av audiovisuella 

medietjänster tillhandahåller tillgänglig 

information om sina tjänster och i 

synnerhet en förteckning och förklaring 

över hur man använder tjänsternas 

tillgänglighetsfunktioner, inbegripet deras 

komplementaritet med de tekniska 

hjälpmedel och andra 

tillgänglighetstjänster som tillhandahålls 

av en tredje part. 

 5. Information vid katastrofer, inbegripet 

tillkännagivanden och meddelanden till 

allmänheten vid naturkatastrofer, som 

görs tillgänglig för allmänheten genom 

audiovisuella medietjänster ska 

tillhandahållas på ett sätt som är 

tillgängligt för personer med 

funktionsnedsättning, även genom 

textremsor för döva personer och 

personer med hörselnedsättning, 

teckenspråkstolkning och 

ljudmeddelanden och syntolkning för all 

visuell information.” 

Or. en 

 

Ändringsförslag   107 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – stycke 1 – led 10 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 7 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(10) Artikel 7 ska utgå. (10) Artikel 7 ska ersättas med 

följande: 

 ”Artikel 7 

 1. Medlemsstaterna ska se till att de 

leverantörer av medietjänster som lyder 

under deras jurisdiktion löpande och 

successivt gör sina tjänster mer 

tillgängliga för personer med syn- eller 
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hörselnedsättning. 

 2. Vad gäller genomförandet av denna 

artikel ska medlemsstaterna uppmuntra 

till utarbetande av uppförandekoder för 

själv- och samreglering. Kommissionen 

och Erga ska uppmuntra leverantörer av 

medietjänster att utbyta bästa praxis om 

självregleringssystem i unionen. 

 3. Senast ... [tre år efter det att detta 

direktiv trätt i kraft] och därefter vart 

femte år ska kommissionen lägga fram en 

rapport om tillämpningen av denna 

artikel för Europaparlamentet, rådet och 

Europeiska ekonomiska och sociala 

kommittén.” 

Or. en 

Motivering 

Denna bestämmelse bör inte bara efterlevas utan rent av skärpas. 

 

Ändringsförslag   108 

Christel Schaldemose 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – stycke 1 – led 10 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 7 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

10) Artikel 7 ska utgå. 10) Artikel 7 ska ges följande lydelse: 

 Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att 

säkerställa att de leverantörer av 

medietjänster som lyder under deras 

jurisdiktion löpande och successivt gör 

sina tjänster mer tillgängliga för personer 

med syn- och hörselnedsättning, i linje 

med deras skyldigheter inom ramen för 

Förenta nationernas konvention om 

rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning. 

Or. da 
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Ändringsförslag   109 

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

Childers, Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – stycke 1 – led 11 – led aa (nytt) 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 9 – punkt 1 – led ea (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 -aa) I punkt 1 ska följande led införas: 

 ”ea) Audiovisuella kommersiella 

meddelanden avseende mat och dryck som 

innehåller mycket salt, socker eller fett 

ska inte åtfölja program som riktar sig till 

barn, i form av ett reklamavbrott i 

sändningen under, omedelbart före eller 

omedelbart efter ett sådant program, eller 

ingå i ett sådant program. Sådana 

meddelanden ska vara förbjudna under de 

timmar då andelen barn bland tittarna är 

som störst.” 

Or. en 

 

Ändringsförslag   110 

Margrete Auken 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – stycke 1 – led 11 – led a – inledningen 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 9 – punkt 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) Punkt 2 ska ersättas med följande: a) Punkt 2 ska ersättas med följande: 

 ”2. Medlemsstaterna ska införa 

lagstiftning för att på ett effektivt sätt 

minimera barns och minderårigas 

exponering för audiovisuella 

kommersiella meddelanden som avser 

livsmedel eller drycker som innehåller 

näringsämnen eller ämnen som har en 
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näringsmässig eller fysiologisk effekt, 

särskilt fett, mättat fett, transfettsyror, 

salt/natrium och sockerarter, som enligt 

rekommendationerna inte bör utgöra en 

alltför stor del av den totala kosten. 

Denna lagstiftning ska gälla för tv-

sändningar, audiovisuella medietjänster 

på begäran, videodelningsplattformar och 

plattformar för sociala medier, och ska 

bland annat syfta till att förbjuda sådana 

meddelanden under de tider då barn och 

ungdomar vanligtvis tittar. 

 Näringsprofilsmodellen från WHO:s 

regionala kontor för Europa ska 

användas för att kategorisera livsmedel 

och drycker på grundval av deras 

näringsinnehåll.” 

Or. en 

 

Ändringsförslag   111 

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

Childers, Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – stycke 1 – led 11 – led a – inledningen 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 9 – punkt 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) Punkt 2 ska ersättas med följande: a) Punkt 2 ska utgå. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   112 

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

Childers, Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – stycke 1 – led 11 – led a 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 9 – punkt 2 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Medlemsstaterna och 

kommissionen ska uppmuntra utveckling 

av uppförandekoder för självreglering och 

samreglering avseende olämpliga 

audiovisuella kommersiella meddelanden 

som åtföljer eller ingår i program där 

barn utgör en betydande del av tittarna 

och som avser livsmedel eller drycker som 

innehåller näringsämnen eller ämnen 

som har en näringsmässig eller 

fysiologisk effekt, särskilt fett, 

transfettsyror, salt/natrium och 

sockerarter, som enligt 

rekommendationerna inte bör utgöra en 

alltför stor del av den totala kosten. 

utgår 

Dessa uppförandekoder ska användas för 

att på ett effektivt sätt minska barns och 

minderårigas exponering för 

audiovisuella kommersiella meddelanden 

avseende mat och dryck som innehåller 

mycket salt, socker eller fett eller som på 

annat sätt inte är förenliga med dessa 

nationella eller internationella 

näringsriktlinjer. Uppförandekoderna bör 

föreskriva att audiovisuella kommersiella 

meddelanden inte ska betona de positiva 

näringsmässiga egenskaperna hos sådan 

mat och dryck. 

 

Kommissionen och Erga ska uppmuntra 

utbyte av bästa praxis för själv- och 

samregleringssystem i unionen. När så är 

lämpligt ska kommissionen främja 

utvecklingen av unionsuppförandekoder. 

 

Or. en 

 

Ändringsförslag   113 

Lynn Boylan 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – stycke 1 – led 11 – led a 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 9 – punkt 2 – stycke 1 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Medlemsstaterna och kommissionen ska 

uppmuntra utveckling av 

uppförandekoder för självreglering och 

samreglering avseende olämpliga 

audiovisuella kommersiella meddelanden 

som åtföljer eller ingår i program där 

barn utgör en betydande del av tittarna 

och som avser livsmedel eller drycker som 

innehåller näringsämnen eller ämnen 

som har en näringsmässig eller 

fysiologisk effekt, särskilt fett, 

transfettsyror, salt/natrium och 

sockerarter, som enligt 

rekommendationerna inte bör utgöra en 

alltför stor del av den totala kosten. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag   114 

Renate Sommer 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – stycke 1 – led 11 – led a 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 9 – punkt 2 – stycke 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Medlemsstaterna och kommissionen ska 

uppmuntra utveckling av uppförandekoder 

för självreglering och samreglering 

avseende olämpliga audiovisuella 

kommersiella meddelanden som åtföljer 

eller ingår i program där barn utgör en 

betydande del av tittarna och som avser 

livsmedel eller drycker som innehåller 

näringsämnen eller ämnen som har en 

näringsmässig eller fysiologisk effekt, 

särskilt fett, transfettsyror, salt/natrium 

och sockerarter, som enligt 

rekommendationerna inte bör utgöra en 

alltför stor del av den totala kosten. 

Medlemsstaterna och kommissionen ska 

uppmuntra utveckling av uppförandekoder 

för självreglering och samreglering 

avseende olämpliga audiovisuella 

kommersiella meddelanden. 
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Or. en 

 

Ändringsförslag   115 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte, Isabella Adinolfi 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – stycke 1 – led 11 – led a 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 9 – punkt 2 – stycke 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Medlemsstaterna och kommissionen ska 

uppmuntra utveckling av 

uppförandekoder för självreglering och 

samreglering avseende olämpliga 

audiovisuella kommersiella meddelanden 

som åtföljer eller ingår i program där 

barn utgör en betydande del av tittarna 

och som avser livsmedel eller drycker som 

innehåller näringsämnen eller ämnen som 

har en näringsmässig eller fysiologisk 

effekt, särskilt fett, transfettsyror, 

salt/natrium och sockerarter, som enligt 

rekommendationerna inte bör utgöra en 

alltför stor del av den totala kosten. 

Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att 

minimera tonåringars exponering för 
kommersiella meddelanden som avser 

livsmedel eller alkoholfria drycker som 

innehåller näringsämnen eller ämnen som 

har en näringsmässig eller fysiologisk 

effekt, särskilt fett, transfettsyror, 

salt/natrium och sockerarter, som enligt 

rekommendationerna inte bör utgöra en 

alltför stor del av den totala kosten. 

Kommissionen och medlemsstaterna ska 

beakta näringsprofilsmodellen från 

WHO:s regionala kontor för Europa i 

syfte att uppnå det mål som anges i första 

stycket. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   116 

Elisabetta Gardini, Julie Girling, Françoise Grossetête 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – stycke 1 – led 11 – led a 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 9 – punkt 2 – stycke 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Medlemsstaterna och kommissionen ska 

uppmuntra utveckling av uppförandekoder 

för självreglering och samreglering 

avseende olämpliga audiovisuella 

kommersiella meddelanden som åtföljer 

Medlemsstaterna och kommissionen ska 

uppmuntra utveckling av uppförandekoder 

för självreglering och samreglering 

avseende olämpliga audiovisuella 

kommersiella meddelanden som åtföljer 
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eller ingår i program där barn utgör en 

betydande del av tittarna och som avser 

livsmedel eller drycker som innehåller 

näringsämnen eller ämnen som har en 

näringsmässig eller fysiologisk effekt, 

särskilt fett, transfettsyror, salt/natrium och 

sockerarter, som enligt 

rekommendationerna inte bör utgöra en 

alltför stor del av den totala kosten. 

eller ingår i barnprogram och innehåll 

inriktat på en publik bestående av barn 

och som avser livsmedel eller drycker som 

innehåller näringsämnen eller ämnen som 

har en näringsmässig eller fysiologisk 

effekt, särskilt fett, transfettsyror, 

salt/natrium och sockerarter, som enligt 

rekommendationerna inte bör utgöra en 

alltför stor del av den totala kosten. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   117 

Frédérique Ries 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – stycke 1 – led 11 – led a 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 9 – punkt 2 – stycke 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Medlemsstaterna och kommissionen ska 

uppmuntra utveckling av uppförandekoder 

för självreglering och samreglering 

avseende olämpliga audiovisuella 

kommersiella meddelanden som åtföljer 

eller ingår i program där barn utgör en 

betydande del av tittarna och som avser 

livsmedel eller drycker som innehåller 

näringsämnen eller ämnen som har en 

näringsmässig eller fysiologisk effekt, 

särskilt fett, transfettsyror, salt/natrium och 

sockerarter, som enligt 

rekommendationerna inte bör utgöra en 

alltför stor del av den totala kosten. 

Medlemsstaterna och kommissionen ska 

säkerställa utveckling av uppförandekoder 

för självreglering och samreglering 

avseende olämpliga audiovisuella 

kommersiella meddelanden som åtföljer 

eller ingår i barn- och familjeprogram och 

som avser livsmedel eller drycker som 

innehåller näringsämnen eller ämnen som 

har en näringsmässig eller fysiologisk 

effekt, särskilt fett, mättat fett, 

transfettsyror, salt/natrium och sockerarter, 

som enligt rekommendationerna inte bör 

utgöra en alltför stor del av den totala 

kosten. 

Or. en 

Motivering 

Vad gäller utsända program som berörs av begränsningar avseende reklam är det väsentligt 

att även inbegripa familjeprogram med en publik som består av både vuxna och barn, vilka 

svarar mot vanligt förekommande televisionsvanor. 
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Ändringsförslag   118 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – stycke 1 – led 11 – led a 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 9 – punkt 2 – stycke 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Medlemsstaterna och kommissionen ska 

uppmuntra utveckling av uppförandekoder 

för självreglering och samreglering 

avseende olämpliga audiovisuella 

kommersiella meddelanden som åtföljer 

eller ingår i program där barn utgör en 

betydande del av tittarna och som avser 

livsmedel eller drycker som innehåller 

näringsämnen eller ämnen som har en 

näringsmässig eller fysiologisk effekt, 

särskilt fett, transfettsyror, salt/natrium och 

sockerarter, som enligt 

rekommendationerna inte bör utgöra en 

alltför stor del av den totala kosten. 

Medlemsstaterna och kommissionen ska 

uppmuntra utveckling av uppförandekoder 

för självreglering och samreglering 

avseende olämpliga audiovisuella 

kommersiella meddelanden som åtföljer 

eller ingår i barnprogram och som avser 

livsmedel eller drycker som innehåller 

näringsämnen eller ämnen som har en 

näringsmässig eller fysiologisk effekt, 

särskilt fett, transfettsyror, salt/natrium och 

sockerarter, som enligt 

rekommendationerna inte bör utgöra en 

alltför stor del av den totala kosten. 

Or. en 

Motivering 

Syftet med ändringsförslaget är att förtydliga bestämmelsen. 

 

Ändringsförslag   119 

Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – stycke 1 – led 11 – led a 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 9 – punkt 2 – stycke 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Medlemsstaterna och kommissionen ska 

uppmuntra utveckling av uppförandekoder 

för självreglering och samreglering 

avseende olämpliga audiovisuella 

kommersiella meddelanden som åtföljer 

eller ingår i program där barn utgör en 

Medlemsstaterna och kommissionen ska se 

till att det utvecklas uppförandekoder för 

självreglering och samreglering avseende 

olämpliga audiovisuella kommersiella 

meddelanden som åtföljer eller ingår i 

program där barn utgör en betydande del 
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betydande del av tittarna och som avser 

livsmedel eller drycker som innehåller 

näringsämnen eller ämnen som har en 

näringsmässig eller fysiologisk effekt, 

särskilt fett, transfettsyror, salt/natrium och 

sockerarter, som enligt 

rekommendationerna inte bör utgöra en 

alltför stor del av den totala kosten. 

av tittarna och som avser livsmedel eller 

drycker som innehåller näringsämnen eller 

ämnen som har en näringsmässig eller 

fysiologisk effekt, särskilt fett, 

transfettsyror, salt/natrium och sockerarter, 

som enligt rekommendationerna inte bör 

utgöra en alltför stor del av den totala 

kosten. 

Or. it 

 

Ändringsförslag   120 

Lynn Boylan 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – stycke 1 – led 11 – led a 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 9 – punkt 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2. Kommersiella meddelanden avseende 

livsmedel eller drycker som innehåller 

näringsämnen eller ämnen som har en 

näringsmässig eller fysiologisk effekt, 

särskilt fett, transfettsyror, salt/natrium 

och sockerarter, som enligt 

rekommendationerna inte bör utgöra en 

alltför stor del av den totala kosten ska 

förbjudas under de tider då andelen barn 

bland tittarna är som störst, enligt vad 

som fastställs nationellt, men åtminstone 

fram till 21.00. 

 För att identifiera sådana livsmedel ska 

näringsprofilsmodellen från WHO:s 

regionala kontor för Europa tillämpas. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   121 

Renate Sommer 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – stycke 1 – led 11 – led a 
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2010/13/EU. 

Artikel 9 – punkt 2 – stycke 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Dessa uppförandekoder ska användas för 

att på ett effektivt sätt minska barns och 

minderårigas exponering för 

audiovisuella kommersiella meddelanden 

avseende mat och dryck som innehåller 

mycket salt, socker eller fett eller som på 

annat sätt inte är förenliga med dessa 

nationella eller internationella 

näringsriktlinjer. Uppförandekoderna bör 

föreskriva att audiovisuella kommersiella 

meddelanden inte ska betona de positiva 

näringsmässiga egenskaperna hos sådan 

mat och dryck. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag   122 

Lynn Boylan 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – stycke 1 – led 11 – led a 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 9 – punkt 2 – stycke 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Dessa uppförandekoder ska användas för 

att på ett effektivt sätt minska barns och 

minderårigas exponering för 

audiovisuella kommersiella meddelanden 

avseende mat och dryck som innehåller 

mycket salt, socker eller fett eller som på 

annat sätt inte är förenliga med dessa 

nationella eller internationella 

näringsriktlinjer. Uppförandekoderna bör 

föreskriva att audiovisuella kommersiella 

meddelanden inte ska betona de positiva 

näringsmässiga egenskaperna hos sådan 

mat och dryck. 

utgår 

Or. en 
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Ändringsförslag   123 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – stycke 1 – led 11 – led a 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 9 – punkt 2 – stycke 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Dessa uppförandekoder ska användas för 

att på ett effektivt sätt minska barns och 

minderårigas exponering för audiovisuella 

kommersiella meddelanden avseende mat 

och dryck som innehåller mycket salt, 

socker eller fett eller som på annat sätt inte 

är förenliga med dessa nationella eller 

internationella näringsriktlinjer. 

Uppförandekoderna bör föreskriva att 

audiovisuella kommersiella meddelanden 

inte ska betona de positiva näringsmässiga 

egenskaperna hos sådan mat och dryck. 

Dessa uppförandekoder ska användas för 

att på ett effektivt sätt minska barns och 

minderårigas exponering för audiovisuella 

kommersiella meddelanden avseende mat 

och dryck som innehåller mycket salt, 

socker eller fett eller som på annat sätt inte 

är förenliga med dessa nationella eller 

internationella näringsriktlinjer. 

Uppförandekoderna ska föreskriva att 

audiovisuella kommersiella meddelanden 

inte ska betona de positiva näringsmässiga 

egenskaperna hos sådan mat och dryck. 

Or. en 

Motivering 

Detta direktiv gör det inte obligatoriskt att använda dessa slags koder, men om de införts bör 

det framgå tydligt att de ska följas. 

 

Ändringsförslag   124 

Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – stycke 1 – led 11 – led a 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 9 – punkt 2 – stycke 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Kommissionen och Erga ska uppmuntra 

utbyte av bästa praxis för själv- och 

samregleringssystem i unionen. När så är 

lämpligt ska kommissionen främja 

Kommissionen och Erga ska garantera 

utbyte av bästa praxis för själv- och 

samregleringssystem i unionen. När så är 

lämpligt ska kommissionen främja 
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utvecklingen av unionsuppförandekoder.”. utvecklingen av unionsuppförandekoder.”. 

Or. it 

 

Ändringsförslag   125 

Elisabetta Gardini, Julie Girling, Françoise Grossetête 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – stycke 1 – led 11 – led a 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 9 – punkt 2 – stycke 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Kommissionen och Erga ska uppmuntra 

utbyte av bästa praxis för själv- och 

samregleringssystem i unionen. När så är 

lämpligt ska kommissionen främja 

utvecklingen av unionsuppförandekoder. 

Kommissionen och Erga ska uppmuntra 

utbyte av bästa praxis för själv- och 

samregleringssystem i unionen. När så är 

lämpligt ska kommissionen främja 

antagandet av unionsuppförandekoder. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   126 

Lynn Boylan 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – stycke 1 – led 11 – led a 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 9 – punkt 2 – stycke 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Kommissionen och Erga ska uppmuntra 

utbyte av bästa praxis för själv- och 

samregleringssystem i unionen. När så är 

lämpligt ska kommissionen främja 

utvecklingen av unionsuppförandekoder. 

Kommissionen och Erga ska uppmuntra 

utbyte av bästa praxis för 

samregleringssystem i unionen. När så är 

lämpligt ska kommissionen främja 

utvecklingen av unionsuppförandekoder. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   127 

Mihai Ţurcanu, Cristian-Silviu Buşoi 
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Förslag till direktiv 

Artikel 1 – stycke 1 – led 11 – led a 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 9 – punkt 2a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (2a) Europaparlamentet uppmanar 

medlemsstaterna att kräva att leverantörer 

av audiovisuella tjänster inte sänder 

information vars offentliggörande kan 

orsaka finansiell skada, eller vars 

spridning kan orsaka panik hos, vilseleda 

eller manipulera allmänheten före det 

officiella tillkännagivandet av resultatet 

av behöriga myndigheters utredningar, 

revisioner eller officiella kontroller 

eftersom det finns en risk för att sådan 

information skulle kunna visa sig felaktig 

och ha en negativ finansiell inverkan på 

den inre marknaden. 

 Undantag ska gälla i fall då ett 

tillbakadragande från allmänheten är 

nödvändigt och tillkännages officiellt av 

behöriga myndigheter eller görs på eget 

initiativ av en ekonomisk aktör samt i fall 

då konsumenternas uppmärksamhet 

riktas offentligt mot en potentiell risk. 

Or. ro 

 

Ändringsförslag   128 

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

Childers, Christel Schaldemose, Jytte Guteland 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – stycke 1 – led 11 – led aa (nytt) 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 9 – punkterna 2a och 2b (nya) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (aa) Följande punkter ska införas: 

 ”2a. Livsmedel som innehåller mycket 
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salt, socker eller fett ska identifieras med 

hjälp av näringsprofilsmodellen från 

WHO:s regionala kontor för Europa. 

 2b. Vid tillämpning av leden e och ea i 

punkt 1 ska medlemsstaterna fastställa de 

tider då andelen barn bland tittarna är 

som störst inom den egna statens 

territorium, i enlighet med den nationella 

situationen.” 

Or. en 

 

Ändringsförslag   129 

Glenis Willmott, Nessa Childers, Jytte Guteland 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – stycke 1 – led 11 – led aa (nytt) 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 9 – punkt 1 – led e 

 
Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 (aa) I punkt 1 ska led e ersättas med 

följande: 

”e) Audiovisuella kommersiella 

meddelanden för alkoholhaltiga drycker får 

inte vara särskilt riktade till minderåriga 

och får inte uppmuntra till överkonsumtion 

av sådana drycker.” 

”e) Audiovisuella kommersiella 

meddelanden för alkoholhaltiga drycker 

ska minimeras och sådana meddelanden 
får inte uppmuntra till överkonsumtion av 

sådana drycker, och de ska inte åtfölja 

program som riktar sig till barn, i form av 

ett reklamavbrott i sändningen under, 

omedelbart före eller omedelbart efter ett 

sådant program, eller ingå i ett sådant 

program. Sådana meddelanden ska vara 

förbjudna under de timmar då andelen 

barn bland tittarna är som störst.” 

Or. en 

 

Ändringsförslag   130 

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

 

Förslag till direktiv 
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Artikel 1 – stycke 1 – led 11 – led -a (nytt) 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 9 – punkt 1 – led e 

 
Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 (-a) I punkt 1 ska led e ersättas med 

följande: 

”e) Audiovisuella kommersiella 

meddelanden för alkoholhaltiga drycker får 

inte vara särskilt riktade till minderåriga 

och får inte uppmuntra till överkonsumtion 

av sådana drycker.” 

”e) Audiovisuella kommersiella 

meddelanden för alkoholhaltiga drycker får 

inte vara särskilt riktade till minderåriga, 

får inte uppmuntra till överkonsumtion av 

sådana drycker, och ska inte åtfölja 

program som riktar sig till barn, i form av 

ett reklamavbrott i sändningen under, 

omedelbart före eller omedelbart efter ett 

sådant program, eller ingå i ett sådant 

program. Sådana meddelanden ska vara 

förbjudna under de timmar då andelen 

barn bland tittarna är som störst.” 

Or. en 

 

Ändringsförslag   131 

Fredrick Federley 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – stycke 1 – led 11 – led aa (nytt) 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 9 – punkt 1 – led e 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (aa) I punkt 1 ska led e ersättas med 

följande: 

 ”e) Audiovisuella kommersiella 

meddelanden avseende alkoholhaltiga 

drycker ska inte vara särskilt riktade till 

minderåriga, ska förhindras att bli 

exponerade gentemot minderåriga och 

ska inte uppmuntra till överkonsumtion 

av sådana drycker.” 

Or. en 
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Ändringsförslag   132 

Lynn Boylan 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – stycke 1 – led 11 – led aa (nytt) 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 9 – punkt 1 – led ea (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (aa) I punkt 1 ska följande led införas: 

 ”ea) Kommersiella meddelanden avseende 

alkoholhaltiga drycker ska vara förbjudna 

under de tider då andelen barn bland 

tittarna är som störst, vilket ska fastställas 

nationellt, men åtminstone fram till 

21.00.” 

Or. en 

 

Ändringsförslag   133 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte, Isabella Adinolfi 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – stycke 1 – led 11 – led b 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 9 – punkt 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Medlemsstaterna och 

kommissionen ska uppmuntra utveckling 

av uppförandekoder för självreglering och 

samreglering avseende olämpliga 

audiovisuella kommersiella meddelanden 

avseende alkoholhaltiga drycker. Dessa 

uppförandekoder bör användas för att på 

ett effektivt sätt minska minderårigas 
exponering för audiovisuella kommersiella 

meddelanden avseende alkoholhaltiga 

drycker. 

3. Medlemsstaterna ska vidta åtgärder 

för att minimera tonåringars exponering 

för kommersiella meddelanden avseende 

alkoholhaltiga drycker. Det ska vara 

förbjudet med kommersiella meddelanden 

som föregår, följer på eller dyker upp i 

avbrott i program som riktar sig till 

tonåringar mellan 7.00 och 23.00. Utan 

att det påverkar antagandet av 

lagstiftningsåtgärder ska medlemsstaterna 

och kommissionen uppmuntra till 

utveckling av själv- och 

samregleringsinitiativ, inbegripet 

uppförandekoder, för att ytterligare 
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minska tonåringars exponering för sådana 

kommersiella meddelanden som åtföljer 

eller ingår i program där minderåriga 

utgör en betydande del av tittarna. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   134 

Margrete Auken 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – stycke 1 – led 11 – led b 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 9 – punkt 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Medlemsstaterna och 

kommissionen ska uppmuntra utveckling 

av uppförandekoder för självreglering och 

samreglering avseende olämpliga 
audiovisuella kommersiella meddelanden 

avseende alkoholhaltiga drycker. Dessa 

uppförandekoder bör användas för att på 

ett effektivt sätt minska minderårigas 

exponering för audiovisuella 

kommersiella meddelanden avseende 

alkoholhaltiga drycker. 

3. Medlemsstaterna ska införa 

lagstiftning för att förhindra olämpliga 

audiovisuella kommersiella meddelanden 

avseende alkoholhaltiga drycker och 

effektivt minimera barns och 

minderårigas exponering för audiovisuella 

kommersiella meddelanden avseende 

alkoholhaltiga drycker. Denna lagstiftning 

ska gälla för tv-sändningar, audiovisuella 

medietjänster på begäran, 

videodelningsplattformar och plattformar 

för sociala medier, och ska bland annat 

syfta till att förbjuda sådana meddelanden 

under de tider då barn och ungdomar 

vanligtvis tittar. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   135 

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

Childers, Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – stycke 1 – led 11 – led b 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 9 – punkt 3 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Medlemsstaterna och 

kommissionen ska uppmuntra utveckling 

av uppförandekoder för självreglering och 

samreglering avseende olämpliga 

audiovisuella kommersiella meddelanden 

avseende alkoholhaltiga drycker. Dessa 

uppförandekoder bör användas för att på 

ett effektivt sätt minska minderårigas 

exponering för audiovisuella 

kommersiella meddelanden avseende 

alkoholhaltiga drycker. 

3. Medlemsstaterna och 

kommissionen ska svara för utveckling av 

uppförandekoder för samreglering 

avseende olämpliga audiovisuella 

kommersiella meddelanden avseende 

alkoholhaltiga drycker. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   136 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – stycke 1 – led 11 – led b 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 9 – punkt 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Medlemsstaterna och 

kommissionen ska uppmuntra utveckling 

av uppförandekoder för självreglering och 

samreglering avseende olämpliga 

audiovisuella kommersiella meddelanden 

avseende alkoholhaltiga drycker. Dessa 

uppförandekoder bör användas för att på 

ett effektivt sätt minska minderårigas 

exponering för audiovisuella kommersiella 

meddelanden avseende alkoholhaltiga 

drycker. 

3. Medlemsstaterna och 

kommissionen ska uppmuntra utveckling 

av uppförandekoder för självreglering och 

samreglering avseende olämpliga 

audiovisuella kommersiella meddelanden 

avseende alkoholhaltiga drycker. Dessa 

uppförandekoder ska användas för att på 

ett effektivt sätt minska minderårigas 

exponering för audiovisuella kommersiella 

meddelanden avseende alkoholhaltiga 

drycker och ska inte uppmuntra till 

överkonsumtion av sådana drycker. 

Or. en 

Motivering 

Man bör även ta itu med överkonsumtion av alkohol. 
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Ändringsförslag   137 

Lynn Boylan 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – stycke 1 – led 11 – led b 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 9 – punkt 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Medlemsstaterna och 

kommissionen ska uppmuntra utveckling 

av uppförandekoder för självreglering och 

samreglering avseende olämpliga 

audiovisuella kommersiella meddelanden 

avseende alkoholhaltiga drycker. Dessa 

uppförandekoder bör användas för att på 

ett effektivt sätt minska minderårigas 

exponering för audiovisuella kommersiella 

meddelanden avseende alkoholhaltiga 

drycker. 

3. Medlemsstaterna och 

kommissionen ska uppmuntra utveckling 

av uppförandekoder för samreglering 

avseende olämpliga audiovisuella 

kommersiella meddelanden avseende 

alkoholhaltiga drycker. Dessa 

uppförandekoder bör användas för att på 

ett effektivt sätt minska sårbara gruppers, 

t.ex. minderårigas, exponering för 

audiovisuella kommersiella meddelanden 

avseende alkoholhaltiga drycker. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   138 

Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – stycke 1 – led 11 – led b 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 9 – punkt 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Medlemsstaterna och 

kommissionen ska uppmuntra utveckling 

av uppförandekoder för självreglering och 

samreglering avseende olämpliga 

audiovisuella kommersiella meddelanden 

avseende alkoholhaltiga drycker. Dessa 

uppförandekoder bör användas för att på 

ett effektivt sätt minska minderårigas 

exponering för audiovisuella kommersiella 

meddelanden avseende alkoholhaltiga 

drycker. 

3. Medlemsstaterna och 

kommissionen ska garantera utveckling av 

uppförandekoder för självreglering och 

samreglering avseende olämpliga 

audiovisuella kommersiella meddelanden 

avseende alkoholhaltiga drycker. Dessa 

uppförandekoder bör användas för att på 

ett effektivt sätt minska minderårigas 

exponering för audiovisuella kommersiella 

meddelanden avseende alkoholhaltiga 

drycker. 
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Or. it 

 

Ändringsförslag   139 

Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – stycke 1 – led 11 – led b 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 9 – punkt 3a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 3a. Medlemsstaterna och 

kommissionen ska garantera utveckling 

av uppförandekoder för självreglering och 

samreglering avseende olämpliga 

audiovisuella kommersiella meddelanden 

avseende hasardspel. Dessa 

uppförandekoder bör användas för att på 

ett effektivt sätt minska minderårigas 

exponering för audiovisuella 

kommersiella meddelanden avseende 

hasardspel. 

Or. it 

 

Ändringsförslag   140 

Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – stycke 1 – led 11 – led b 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 9 – punkt 4 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Kommissionen och Erga ska 

uppmuntra utbyte av bästa praxis för själv- 

och samregleringssystem i unionen. Om så 

är lämpligt ska kommissionen främja 

utvecklingen av unionsuppförandekoder.”. 

4. Kommissionen och Erga ska 

garantera utbyte av bästa praxis för själv- 

och samregleringssystem i unionen. Om så 

är lämpligt ska kommissionen främja 

utvecklingen av unionsuppförandekoder.”. 

Or. it 
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Ändringsförslag   141 

Elisabetta Gardini, Julie Girling, Françoise Grossetête 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – stycke 1 – led 11 – led b 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 9 – punkt 4 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Kommissionen och Erga ska 

uppmuntra utbyte av bästa praxis för själv- 

och samregleringssystem i unionen. Om så 

är lämpligt ska kommissionen främja 

utvecklingen av unionsuppförandekoder. 

4. Kommissionen och Erga ska 

uppmuntra utbyte av bästa praxis för själv- 

och samregleringssystem i unionen. Om så 

är lämpligt ska kommissionen främja 

antagandet av unionsuppförandekoder. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   142 

Ian Duncan 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – stycke 1 – led 11 – led b 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 9 – punkt 4 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Kommissionen och Erga ska 

uppmuntra utbyte av bästa praxis för själv- 

och samregleringssystem i unionen. Om så 

är lämpligt ska kommissionen främja 

utvecklingen av unionsuppförandekoder. 

4. Kommissionen och Erga ska 

uppmuntra utbyte av bästa praxis för själv- 

och samregleringssystem i unionen. Vid 

behov ska kommissionen och Erga främja 

antagandet av unionsuppförandekoder. 

Or. en 

Motivering 

Ansvaret för att utarbeta och anta koder kommer alltjämt att vara förbehållet de 

undertecknande parterna. 

 

Ändringsförslag   143 

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

Childers, Jytte Guteland, Christel Schaldemose 
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Förslag till direktiv 

Artikel 1 – stycke 1 – led 11 – led b 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 9 – punkt 4 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Kommissionen och Erga ska 

uppmuntra utbyte av bästa praxis för själv- 

och samregleringssystem i unionen. Om så 

är lämpligt ska kommissionen främja 

utvecklingen av unionsuppförandekoder. 

4. Kommissionen och Erga ska 

uppmuntra utbyte av bästa praxis för 

samregleringssystem i unionen. Om så är 

lämpligt ska kommissionen främja 

utvecklingen av unionsuppförandekoder. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   144 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – stycke 1 – led 11 – led ba (nytt) 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 9 – punkt 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ba) Punkt 1 ska ersättas med följande: 

 ”1. Audiovisuella tjänster som 

tillhandahålls av leverantörer av 

medietjänster under medlemsstaters 

jurisdiktioner ska vara tillåtna på villkor 

att de uppfyller följande krav: 

 a) Audiovisuella kommersiella 

meddelanden ska vara lättigenkännliga 

som sådana för tittarna. Varje form av 

dolt audiovisuellt kommersiellt 

meddelande ska därför vara förbjuden. 

 b) Audiovisuella kommersiella 

meddelanden får inte använda subliminal 

teknik. 

 c) Audiovisuella kommersiella 

meddelanden får inte 

 i) strida mot respekten för mänsklig 

värdighet, 
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 ii) inbegripa, tolerera eller främja någon 

form av diskriminering i enlighet med 

artikel 21 i Europeiska unionens stadga 

om de grundläggande rättigheterna, 

 iii) uppmuntra till ett beteende som är 

skadligt för hälsa eller säkerhet, 

 iv) uppmuntra till ett beteende som är till 

skada för skyddet av miljön, 

 v) uppmuntra till ett beteende som är 

skadligt för djurs välbefinnande. 

 d) Alla former av audiovisuella 

kommersiella meddelanden avseende 

cigaretter och andra tobaksvaror ska vara 

förbjudna. 

 e) Alla former av audiovisuella 

meddelanden som presenterar och/eller 

marknadsför hasardspel, spelverksamhet 

eller upptagande av spelinsatser ska vara 

förbjudna. 

 f) Audiovisuella kommersiella 

meddelanden avseende i) obligatoriskt 

receptbelagda humanläkemedel, ii) 

veterinärmedicinska läkemedel som har 

anabola, antiinflammatoriska, 

antiinfektiösa, cytostatiska, hormonella 

eller psykotropa egenskaper eller ämnen, 

iii) medicinska behandlingar av invasivt 

slag, undantaget renodlat estetiska icke-

invasiva ingrepp, ska vara förbjudna. 

 g) Alla former av audiovisuella 

kommersiella meddelanden som 

presenterar och/eller marknadsför 

finansiella produkter och tjänster som 

visar sig skadliga för konsumenter, 

särskilt sådana som innehåller 

inneboende risker som inte omedelbart 

och endast med svårighet framgår för en 

lekman, ska vara förbjudna. 

 h) Audiovisuella kommersiella 

meddelanden under och mellan program 

som riktar sig till barn ska vara 

förbjudna. 

 i) Audiovisuella kommersiella 

meddelanden får inte orsaka tonåringar 
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fysisk, mental eller moralisk skada. 

 Därför får de inte uppmana tonåringar att 

köpa eller hyra en produkt eller tjänst 

genom att utnyttja deras oerfarenhet eller 

godtrogenhet, uppmuntra dem att övertala 

sina föräldrar eller någon annan att köpa 

de varor eller tjänster som ingår i 

reklamen, utnyttja det speciella förtroende 

som tonåringar hyser för föräldrar, lärare 

eller andra personer, eller utan skäl visa 

tonåringar i farliga situationer eller i 

eftersträvansvärda situationer som saknar 

anknytning till egenskaperna hos den 

produkt som ingår i reklamen.” 

Or. en 

 

Ändringsförslag   145 

Christofer Fjellner 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – stycke 1 – led 11 – led ba (nytt) 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 9 – punkt 1 – led fa (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ba) I punkt 1 ska följande led införas: 

 ”fa) Audiovisuella kommersiella 

meddelanden om hasardspelstjänster ska 

inte specifikt riktas mot minderåriga och 

ska innehålla en tydlig uppgift om 

minimiåldern för att få delta i 

hasardspel.” 

Or. en 

 

Ändringsförslag   146 

Lynn Boylan 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – stycke 1 – led 11a (nytt) 

Direktiv 2010/13/EU 
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Artikel 9 – punkt 1 – led e 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (11a) I artikel 9.1 ska led e utgå. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   147 

Margrete Auken 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – stycke 1 – led 12a (nytt) 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 10 – punkt 2 

 
Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 (12a) I artikel 10 ska punkt 2 ersättas 

med följande: 

”2. Audiovisuella medietjänster eller 

program får inte sponsras av företag vars 

huvudsakliga verksamhet är tillverkning 

eller försäljning av cigarretter och andra 

tobaksvaror.” 

”2. Audiovisuella medietjänster eller 

program får inte sponsras av företag vars 

huvudsakliga verksamhet är tillverkning 

eller försäljning av cigaretter och andra 

tobaksvaror, alkoholhaltiga drycker eller 

livsmedel eller drycker som innehåller 

näringsämnen eller ämnen som har en 

näringsmässig eller fysiologisk effekt, 

särskilt fett, mättat fett, transfettsyror, 

salt/natrium och sockerarter, som enligt 

rekommendationerna inte bör utgöra en 

alltför stor del av den totala kosten. 

 Näringsprofilsmodellen från WHO:s 

regionala kontor för Europa ska 

användas för att kategorisera livsmedel 

och drycker på grundval av deras 

näringsinnehåll.” 

Or. en 

 

Ändringsförslag   148 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte, Isabella Adinolfi 
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Förslag till direktiv 

Artikel 1 – stycke 1 – led 12a (nytt) 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 10 – punkt 2 

 
Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 (12a) I artikel 10 ska punkt 2 ersättas 

med följande: 

”2. Audiovisuella medietjänster eller 

program får inte sponsras av företag vars 

huvudsakliga verksamhet är tillverkning 

eller försäljning av cigarretter och andra 

tobaksvaror.” 

”2. Audiovisuella medietjänster eller 

program får inte sponsras av företag vars 

huvudsakliga verksamhet är: 

 a) hasardspel, spelverksamhet och 

upptagande av spelinsatser, 

 b) tillverkning eller försäljning av 

cigaretter och andra tobaksvaror, 

alkoholhaltiga drycker eller medicinska 

produkter samt medicinska behandlingar, 

 c) försäljning av produkter och tjänster 

med anknytning till finansiella 

investeringar, 

 d) tillverkning eller försäljning av 

alkoholfria drycker beträffande vilka det 

är förbjudet att göra reklam enligt 

näringsprofilsmodellen från WHO:s 

regionala kontor för Europa.” 

Or. en 

 

Ändringsförslag   149 

Lynn Boylan 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – stycke 1 – led 12a (nytt) 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 10 – punkt 2 

 
Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 (12a) I artikel 10 ska punkt 2 ersättas 

med följande: 

”Audiovisuella medietjänster eller program Audiovisuella medietjänster eller program 
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får inte sponsras av företag vars 

huvudsakliga verksamhet är tillverkning 

eller försäljning av cigarretter och andra 

tobaksvaror.” 

får inte sponsras av företag vars 

huvudsakliga verksamhet är tillverkning 

eller försäljning av cigaretter och andra 

tobaksvaror, alkoholhaltiga drycker och 

livsmedel samt alkoholfria drycker som 

innehåller höga halter fett, mättat fett, 

transfettsyror, salt/natrium och 

sockerarter. 

 För att identifiera sådana livsmedel ska 

näringsprofilsmodellen från WHO:s 

regionala kontor för Europa tillämpas.” 

Or. en 

 

Ändringsförslag   150 

Lynn Boylan 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – stycke 1 – led 13 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 11 – punkt 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Produktplacering ska tillåtas i alla 

audiovisuella medietjänster, utom i 

nyhets- och samhällsprogram, program 

om konsumentfrågor, religionsprogram 

och program där barn utgör en betydande 

del av tittarna. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag   151 

Christel Schaldemose 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – stycke 1 – led 13 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 11 – punkt 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Produktplacering ska tillåtas i alla 2. Produktplacering ska vara 
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audiovisuella medietjänster, utom i 

nyhets- och samhällsprogram, program 

om konsumentfrågor, religionsprogram 

och program där barn utgör en betydande 

del av tittarna. 

förbjuden. 

Or. da 

 

Ändringsförslag   152 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – stycke 1 – led 13 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 11 – punkt 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Produktplacering ska tillåtas i alla 

audiovisuella medietjänster, utom i nyhets- 

och samhällsprogram, program om 

konsumentfrågor, religionsprogram och 

program där barn utgör en betydande del 

av tittarna. 

2. Produktplacering ska tillåtas i alla 

audiovisuella medietjänster, utom i nyhets- 

och samhällsprogram, program om 

konsumentfrågor, religionsprogram och 

barnprogram. 

Or. en 

Motivering 

Syftet med ändringsförslaget är att förtydliga bestämmelsen. 

 

Ändringsförslag   153 

Christel Schaldemose 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – stycke 1 – led 13 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 11 – punkt 3 – stycke 1 – inledningen 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. De program som innehåller 

produktplacering ska uppfylla följande 

krav: 

3. Med avvikelse från punkt 2 ska 

produktplacering vara tillåten i följande 

fall, såvida medlemsstaterna inte beslutar 
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något annat: 

Or. da 

 

Ändringsförslag   154 

Christel Schaldemose 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – stycke 1 – led 13 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 11 – punkt 3 – stycke 1 – led a 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) Deras innehåll och, när det gäller 

tv-sändningar, deras programläggning får 

inte under några omständigheter 

påverkas på ett sådant sätt att det inverkar 

på ansvaret och det redaktionella 

oberoendet hos leverantören av 

medietjänster. 

a) I biograffilmer, filmer och serier 

producerade för audiovisuella 

medietjänster, sportprogram och lätta 

underhållningsprogram. 

Or. da 

 

Ändringsförslag   155 

Christel Schaldemose 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – stycke 1 – led 13 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 11 – punkt 3 – stycke 1 – led b 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

b) De ska inte direkt uppmuntra till 

inköp eller förhyrning av varor eller 

tjänster. 

b) När det inte förekommer någon 

betalning utan endast gratis 

tillhandahållande av vissa varor eller 

tjänster, exempelvis rekvisita och priser, 

för att de ska ingå i ett program. 

 Undantaget i led a ska inte gälla 

barnprogram. 

Or. da 
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Ändringsförslag   156 

Christel Schaldemose 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – stycke 1 – led 13 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 11 – punkt 3 – stycke 1 – led c och stycke 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Tittarna ska tydligt informeras om att det 

förekommer produktplacering. Program 

som innehåller produktplacering ska 

identifieras på lämpligt sätt i början och i 

slutet av programmet, och när programmet 

börjar igen efter ett reklamavbrott, för att 

undvika all osäkerhet hos tittaren. 

De program som innehåller 

produktplacering ska åtminstone uppfylla 

samtliga följande krav: 

 a) Deras innehåll och, när det gäller tv-

sändningar, deras programläggning får 

inte under några omständigheter 

påverkas på ett sådant sätt att det inverkar 

på leverantören av medietjänsters ansvar 

och redaktionella ansvar. 

 b) De får inte direkt uppmuntra till inköp 

eller förhyrning av varor eller tjänster, 

särskilt inte genom särskilda 

säljfrämjande hänvisningar till dessa 

varor eller tjänster. 

 c) De får inte otillbörligen framhäva den 

berörda produkten. 

 d) Tittarna ska tydligt informeras om att 

det förekommer produktplacering. Program 

som innehåller produktplacering ska 

identifieras på lämpligt sätt i början och i 

slutet av programmet, och när programmet 

börjar igen efter ett reklamavbrott, för att 

undvika all osäkerhet hos tittaren. 

Or. da 

 

Ändringsförslag   157 

Christel Schaldemose 
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Förslag till direktiv 

Artikel 1 – stycke 1 – led 13 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 11 – punkt 3 – stycke 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

I undantagsfall får medlemsstaterna besluta 

att göra avkall på de krav som anges i led 

c, förutsatt att det berörda programmet 

varken har producerats eller beställts av 

leverantören av medietjänster själv eller av 

ett närstående företag till en sådan 

leverantör. 

I undantagsfall får medlemsstaterna besluta 

att göra avkall på de krav som anges i led 

d, förutsatt att programmet i fråga varken 

har producerats eller beställts av 

leverantören av medietjänster själv eller av 

ett närstående företag till en sådan 

leverantör. 

Or. da 

 

Ändringsförslag   158 

Lynn Boylan 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – stycke 1 – led 13 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 11 – punkt 4 – leden ba och bb samt stycke 1a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ba) alkoholhaltiga drycker, 

 bb) livsmedel och alkoholfria drycker som 

innehåller höga halter fett, mättat fett, 

transfettsyror, salt/natrium och 

sockerarter. 

 För att identifiera sådana livsmedel som 

avses i led bb ska näringsprofilsmodellen 

från WHO:s regionala kontor för Europa 

tillämpas. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   159 

Margrete Auken 
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Förslag till direktiv 

Artikel 1 – stycke 1 – led 13 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 11 – punkt 4 – led ba (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ba) alkoholhaltiga drycker eller 

produktplacering från företag vars 

huvudsakliga verksamhet är tillverkning 

eller försäljning av alkoholhaltiga 

drycker, 

Or. en 

 

Ändringsförslag   160 

Glenis Willmott, Nessa Childers, Jytte Guteland 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – stycke 1 – led 13 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 11 – punkt 4 – led ba (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ba) alkoholhaltiga drycker, 

Or. en 

 

Ändringsförslag   161 

Frédérique Ries, Fredrick Federley 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – punkt 1 – led 13 (nytt) 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 11 – punkt 4 – led ba (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ba) alkoholhaltiga drycker 

Or. en 
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Motivering 

Produktplacering är en effektiv marknadsföringsteknik inom vilken det inte ska finnas 

utrymme för alkoholhaltiga drycker. 

 

Ändringsförslag   162 

Margrete Auken 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – stycke 1 – led 13 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 11 – punkt 4 – led bb och stycke 1a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 bb) livsmedel eller drycker som 

innehåller näringsämnen eller ämnen 

som har en näringsmässig eller 

fysiologisk effekt, särskilt fett, mättat fett, 

transfettsyror, salt/natrium och 

sockerarter, som enligt 

rekommendationerna inte bör utgöra en 

alltför stor del av den totala kosten. 

 Näringsprofilsmodellen från WHO:s 

regionala kontor för Europa ska 

användas för att kategorisera livsmedel 

och drycker på grundval av deras 

näringsinnehåll. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   163 

Glenis Willmott, Nessa Childers, Jytte Guteland 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – stycke 1 – led 13 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 11 – punkt 4 – led bb (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 bb) livsmedel och alkoholfria drycker 

som innehåller höga halter fett, 

transfettsyror, salt/natrium och 
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sockerarter. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   164 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte, Isabella Adinolfi 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – stycke 1 – led 14 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 12 – stycke 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Medlemsstaterna ska vidta lämpliga 

åtgärder för att se till program som 

tillhandahålls av leverantörer av 

audiovisuella medietjänster under deras 

jurisdiktion och som kan skada den 

fysiska, mentala eller moraliska 

utvecklingen hos minderåriga endast 

tillhandahålls på ett sådant sätt att 

minderåriga normalt inte hör eller ser dem. 

Exempel på sådana åtgärder är val av 

sändningstid, verktyg för ålderskontroll 

eller andra tekniska åtgärder. Åtgärderna 

ska stå i proportion till den potentiella 

skada som programmet kan ge. 

Medlemsstaterna ska vidta alla de åtgärder 

som är nödvändiga och lämpliga för att se 

till program som tillhandahålls av 

leverantörer av audiovisuella medietjänster 

under deras jurisdiktion och som skulle 

kunna skada den fysiska, mentala eller 

moraliska utvecklingen hos minderåriga, 

eller skada den fysiska, mentala eller 

moraliska integriteten hos äldre personer 

och sårbara grupper endast tillhandahålls 

på ett sådant sätt att minderåriga och 

sådana grupper normalt inte hör eller ser 

dem. Exempel på sådana åtgärder är val av 

sändningstid, verktyg för ålderskontroll 

eller andra lämpliga och effektiva tekniska 

åtgärder. Åtgärderna ska stå i proportion 

till den potentiella skada som programmet 

kan ge. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   165 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – stycke 1 – led 14 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 12 – stycke 1a (ny) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Medlemsstaterna ska vidta lämpliga 

åtgärder för att säkerställa att tv-

sändningar från programföretag inom 

respektive stats jurisdiktion inte 

innehåller program som allvarligt kan 

skada den fysiska, mentala eller 

moraliska utvecklingen hos minderåriga, 

särskilt program som innehåller 

pornografi eller meningslöst våld. 

Or. en 

Motivering 

Syftet med ändringsförslaget är att stärka skyddet av minderåriga. 

 

Ändringsförslag   166 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – stycke 1 – led 14 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 12 – stycke 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Det skadligaste innehållet, som 
meningslöst våld och pornografi, ska vara 

föremål för de striktaste åtgärderna, som 

kryptering och effektiv föräldrakontroll. 

Program som kan vara till allvarlig skada 

för minderårigas fysiska, mentala eller 

moraliska utveckling, i synnerhet 

program i vilka det ingår pornografi eller 
meningslöst våld via audiovisuella 

medietjänster på begäran, ska vara 

föremål för de striktaste åtgärderna, som 

kryptering och effektiv föräldrakontroll. 

Or. en 

Motivering 

Syftet med ändringsförslaget är att stärka skyddet av minderåriga. 

 

Ändringsförslag   167 

Marc Joulaud 
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Förslag till direktiv 

Artikel 1 – stycke 1 – led 15 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 13 – punkt 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Medlemsstaterna ska se till att 

leverantörer av audiovisuella medietjänster 

på begäran under deras jurisdiktion 

säkerställer att europeiska produktioner 

utgör minst 20 % av deras kataloger och att 

dessa framhävs. 

1. Medlemsstaterna ska se till att 

leverantörer av audiovisuella medietjänster 

på begäran under deras jurisdiktion 

säkerställer att europeiska produktioner 

utgör minst 40 % av deras kataloger och att 

dessa framhävs. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag   168 

Marc Joulaud 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – stycke 1 – led 16 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 20 – punkt 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

16. I artikel 20.2 ska första meningen 

ersättas med följande: 

utgår 

”Sändningar av filmer producerade för tv 

(med undantag för tv-serier och 

dokumentärer), biograffilmer och 

nyhetsprogram får avbrytas av tv-reklam 

och/eller teleshoppinginslag en gång varje 

tablålagd period på minst 20 minuter.” 

 

Or. fr 

 

Ändringsförslag   169 

Margrete Auken 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – stycke 1 – led 17 

Direktiv 2010/13/EU 
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Artikel 23 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(17) Artikel 23 ska ersättas med 

följande: 

utgår 

”Artikel 23  

1. Andelen tv-reklaminslag och 

teleshoppinginslag under perioden mellan 

7.00 och 23.00 får inte överstiga 20 %. 

 

2. Punkt 1 ska inte tillämpas på följande:  

a) Reklam som programföretaget gör i 

samband med sina egna program och 

produkter med programanknytning som 

har direkt koppling till dessa program 

eller till program från andra enheter som 

tillhör samma mediegrupp. 

 

b) Sponsringsmeddelanden.  

c) Produktplacering.”  

  

Or. en 

Motivering 

I direktivet i dess befintliga form föreskrivs att ”Tv-reklaminslagens och 

teleshoppinginslagens längd inom en given klocktimme får inte överstiga 20 %”, varigenom 

det fastställs en gräns per timme, vilket är rimligare. 

 

Ändringsförslag   170 

Lynn Boylan 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – stycke 1 – led 17 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 23 – punkt 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Andelen tv-reklaminslag och 

teleshoppinginslag under perioden mellan 

7.00 och 23.00 får inte överstiga 20 %. 

utgår 
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Or. en 

 

Ändringsförslag   171 

Mihai Ţurcanu, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – stycke 1 – led 17 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 23 – punkt 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Andelen tv-reklaminslag och 

teleshoppinginslag under perioden mellan 

7.00 och 23.00 får inte överstiga 20 %. 

1. Andelen tv-reklaminslag och 

teleshoppinginslag inom en timme under 

perioden mellan 7.00 och 23.00 får inte 

överstiga 20 %. 

 (Denna ändring berör hela texten. Om 

ändringen antas ska hela texten anpassas i 

överensstämmelse härmed.) 

Or. ro 

 

Ändringsförslag   172 

Marc Joulaud 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – stycke 1 – led 17 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 23 – punkt 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Andelen tv-reklaminslag och 

teleshoppinginslag under perioden mellan 

7.00 och 23.00 får inte överstiga 20 %. 

1. Den procentandel av 

sändningstiden som avsätts för tv-

reklaminslag och teleshoppinginslag inom 

en given klocktimme får inte överstiga 20 

%. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag   173 

Christel Schaldemose 
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Förslag till direktiv 

Artikel 1 – stycke 1 – led 17 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 23 – punkt 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Andelen tv-reklaminslag och 

teleshoppinginslag under perioden mellan 

7.00 och 23.00 får inte överstiga 20 %. 

1. Den procentandel av 

sändningstiden som består av tv-

reklaminslag och teleshoppinginslag inom 

en given klocktimme får inte överstiga 20 

%. 

Or. da 

Ändringsförslag   174 

Marc Joulaud 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – stycke 1 – led 17 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 23 – punkt 2 – led a 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) Reklam som programföretaget gör i 

samband med sina egna program och 

produkter med programanknytning som har 

direkt koppling till dessa program eller till 

program från andra enheter som tillhör 

samma mediegrupp. 

a) Reklam som programföretaget gör i 

samband med sina egna program och 

produkter med programanknytning som har 

direkt koppling till dessa program. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag   175 

Lynn Boylan 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – stycke 1 – led 19 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 28a – punkt 1 – inledningen 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Utan att det påverkar tillämpningen 1. Utan att det påverkar tillämpningen 
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av artiklarna 14 och 15 i direktiv 

2000/31/EG, ska medlemsstaterna se till att 

leverantörer av videodelningsplattformar 

vidtar lämpliga åtgärder för att 

av artiklarna 14 och 15 i direktiv 

2000/31/EG, ska medlemsstaterna se till att 

leverantörer av audiovisuella 

medietjänster såsom leverantörer av 

videodelningsplattformar vidtar lämpliga 

åtgärder för att 

Or. en 

 

Ändringsförslag   176 

Lynn Boylan 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – stycke 1 – led 19 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 28a – punkt 1 – led a 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) skydda minderåriga från innehåll 

som kan skada deras fysiska, mentala eller 

moraliska utveckling, och 

a) skydda sårbara grupper såsom 

minderåriga från innehåll som kan skada 

deras fysiska, mentala eller moraliska 

utveckling, och 

Or. en 

 

Ändringsförslag   177 

Marc Joulaud 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – stycke 1 – led 19 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 28a – punkt 1 – led b 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

b) skydda alla medborgare från 

uppmaning till våld eller hat mot en grupp 

av personer eller en medlem av en sådan 

grupp som definieras genom hänvisning till 

kön, ras, hudfärg, religion, härkomst eller 

nationellt eller etniskt ursprung. 

b) skydda alla medborgare från 

uppmaning till terrorism, våld eller hat mot 

en grupp av personer eller en medlem av 

en sådan grupp som definieras genom 

hänvisning till kön, ras, hudfärg, religion, 

härkomst eller nationellt eller etniskt 

ursprung. 
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Or. fr 

Ändringsförslag   178 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – stycke 1 – led 19 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 28a – punkt 1a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1a. Medlemsstaterna ska vidta 

lämpliga åtgärder för att se till program 

som tillhandahålls av leverantörer av 

videodelningsplattformar under deras 

jurisdiktion och som kan skada den 

fysiska, mentala eller moraliska 

utvecklingen hos minderåriga endast 

tillhandahålls på ett sådant sätt att 

minderåriga normalt inte hör eller ser 

dem. 

 Exempel på sådana åtgärder kan vara 

verktyg för ålderskontroll eller andra 

tekniska åtgärder. Åtgärderna ska stå i 

proportion till den potentiella skada som 

programmet kan ge. 

 Det skadligaste innehållet, som 

meningslöst våld och pornografi, ska vara 

föremål för de striktaste åtgärderna, som 

kryptering och effektiv föräldrakontroll. 

Or. en 

Motivering 

Syftet med ändringsförslaget är att stärka skyddet av minderåriga i förhållande till 

videodelningsplattformar. 

 

Ändringsförslag   179 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – stycke 1 – led 19 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 28a – punkt 2 – stycke 1 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Vad som utgör en lämplig åtgärd för första 

styckets syften ska fastställas mot bakgrund 

av det berörda innehållets art, den skada 

som det kan orsaka, egenskaperna hos de 

personer som ska skyddas samt de 

rättigheter och legitima intressen som 

berörs, inklusive rättigheterna och de 

legitima intressena för leverantörerna av 

videodelningsplattformar och de användare 

som skapat och/eller laddat upp innehållet 

samt samhällsintresset. 

Vad som utgör en lämplig åtgärd för 

syftena med styckena 1 och 1a ska 

fastställas av de medlemsstater under 

vilkas jurisdiktion leverantörerna av 

videodelningsplattformar lyder mot 

bakgrund av det berörda innehållets art, 

den skada som det kan orsaka, 

egenskaperna hos de personer som ska 

skyddas samt de rättigheter och legitima 

intressen som berörs, inklusive 

rättigheterna och de legitima intressena för 

leverantörerna av videodelningsplattformar 

och de användare som skapat och/eller 

laddat upp innehållet samt 

samhällsintresset. 

Or. en 

Motivering 

Genom ändringsförslaget förtydligas det att medlemsstaterna bär ansvaret för uppgiften. 

 

Ändringsförslag   180 

Lynn Boylan 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – stycke 1 – led 19 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 28a – punkt 2 – stycke 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Vad som utgör en lämplig åtgärd för första 

styckets syften ska fastställas mot 

bakgrund av det berörda innehållets art, 

den skada som det kan orsaka, 

egenskaperna hos de personer som ska 

skyddas samt de rättigheter och legitima 

intressen som berörs, inklusive 

rättigheterna och de legitima intressena för 

leverantörerna av videodelningsplattformar 

och de användare som skapat och/eller 

laddat upp innehållet samt 

Vad som utgör en lämplig åtgärd för första 

styckets syften ska fastställas mot 

bakgrund av det berörda innehållets art, 

den skada som det kan orsaka, 

egenskaperna hos de personer som ska 

skyddas samt de rättigheter och legitima 

intressen som berörs, inklusive 

rättigheterna och de legitima intressena för 

leverantörer av audiovisuella 

medietjänster såsom leverantörerna av 

videodelningsplattformar och de användare 

som skapat och/eller laddat upp innehållet 
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samhällsintresset. samt samhällsintresset. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   181 

Lynn Boylan 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – stycke 1 – led 19 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 28a – punkt 2 – stycke 2 – led a 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) Fastställa och i leverantörernas 

användarvillkor tillämpa begreppet 

uppmaning till våld eller hat enligt punkt 1 

b och begreppet innehåll som kan skada 

den fysiska, mentala eller moraliska 

utvecklingen hos minderåriga, i enlighet 

med artiklarna 6 respektive 12. 

a) Fastställa och i användarvillkoren 

för leverantörer av audiovisuella 

medietjänster såsom leverantörer av 

videodelningsplattformar tillämpa 

begreppet uppmaning till våld eller hat 

enligt punkt 1 b och begreppet innehåll 

som kan skada den fysiska, mentala eller 

moraliska utvecklingen hos sårbara 

grupper såsom minderåriga, i enlighet med 

artiklarna 6 respektive 12. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   182 

Lynn Boylan 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – stycke 1 – led 19 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 28a – punkt 2 – stycke 2 – led c 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

c) Upprätta och driva 

ålderskontrollsystem för användare av 

videodelningsplattformar med avseende på 

innehåll som kan skada den fysiska, 

mentala eller moraliska utvecklingen hos 

minderåriga. 

c) Upprätta och driva 

ålderskontrollsystem för användare av 

audiovisuella medietjänster såsom 
videodelningsplattformar med avseende på 

innehåll som kan skada den fysiska, 

mentala eller moraliska utvecklingen hos 

minderåriga. 
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Or. en 

 

Ändringsförslag   183 

Lynn Boylan 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – stycke 1 – led 19 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 28a – punkt 2 – stycke 2 – led d 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

d) Upprätta och driva system där 

användare av videodelningsplattformar kan 

klassificera sådant innehåll som avses i 

punkt 1. 

d) Upprätta och driva system där 

användare av audiovisuella medietjänster 

såsom videodelningsplattformar kan 

klassificera sådant innehåll som avses i 

punkt 1. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   184 

Lynn Boylan 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – stycke 1 – led 19 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 28a – punkt 2 – stycke 2 – led e 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

e) Se till att det finns 

föräldrakontrollsystem med avseende på 

innehåll som kan skada den fysiska, 

mentala eller moraliska utvecklingen hos 

minderåriga. 

e) Se till att det finns 

föräldrakontrollsystem med avseende på 

innehåll som kan skada den fysiska, 

mentala eller moraliska utvecklingen hos 

sårbara grupper såsom minderåriga. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   185 

Lynn Boylan 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – stycke 1 – led 19 
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Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 28a – punkt 2 – stycke 2 – led f 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

f) Utarbeta och driva system som 

leverantörer av videodelningsplattformar 

kan använda för att förklara för användarna 

av videodelningsplattformar vilka effekter 

som rapportering och flaggning enligt led b 

har haft. 

f) Utarbeta och driva system som 

leverantörer av audiovisuella 

medietjänster såsom 
videodelningsplattformar kan använda för 

att förklara för användarna av sådana 

tjänster vilka effekter som rapportering 

och flaggning enligt led b har haft. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   186 

Lynn Boylan 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – stycke 1 – led 19 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 28a – punkt 4 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Medlemsstaterna ska införa de 

mekanismer som är nödvändiga för att 

bedöma ändamålsenligheten i de åtgärder 

som anges i punkterna 2 och 3 som vidtas 

av leverantörer av 

videodelningsplattformar. Medlemsstaterna 

ska anförtro denna uppgift åt de 

myndigheter som utses i enlighet med 

artikel 30. 

4. Medlemsstaterna ska införa de 

mekanismer som är nödvändiga för att 

bedöma ändamålsenligheten i de åtgärder 

som anges i punkterna 2 och 3 som vidtas 

av leverantörer av audiovisuella 

medietjänster såsom leverantörer av 

videodelningsplattformar. Medlemsstaterna 

ska anförtro denna uppgift åt de 

myndigheter som utses i enlighet med 

artikel 30. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   187 

Lynn Boylan 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – stycke 1 – led 19 

Direktiv 2010/13/EU 
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Artikel 28a – punkt 5 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5. Medlemsstaterna ska inte ålägga 

leverantörer av videodelningstjänster några 

åtgärder som är striktare än de åtgärder 

som avses i punkterna 1 och 2. 

Medlemsstaterna ska dock inte hindras från 

att införa striktare åtgärder mot olagligt 

innehåll. Vid antagandet av sådana 

åtgärder ska de uppfylla de villkor som 

fastställs i tillämplig unionslagstiftning, 

exempelvis, såsom tillämpligt, 

bestämmelserna i artiklarna 14 och 15 i 

direktiv 2000/31/EG eller artikel 25 i 

direktiv 2011/93/EU. 

5. Medlemsstaterna ska inte ålägga 

leverantörer av audiovisuella 

medietjänster såsom leverantörer av 

videodelningstjänster några åtgärder som 

är striktare än de åtgärder som avses i 

punkterna 1 och 2. Medlemsstaterna ska 

dock inte hindras från att införa striktare 

åtgärder mot olagligt innehåll. Vid 

antagandet av sådana åtgärder ska de 

uppfylla de villkor som fastställs i 

tillämplig unionslagstiftning, exempelvis, 

såsom tillämpligt, bestämmelserna i 

artiklarna 14 och 15 i direktiv 2000/31/EG 

eller artikel 25 i direktiv 2011/93/EU. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   188 

Lynn Boylan 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – stycke 1 – led 19 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 28a – punkt 6 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

6. Medlemsstaterna ska se till att det 

finns mekanismer för klagomål och 

prövning för att lösa tvister mellan 

användare och leverantörer av 

videodelningsplattformar när det gäller 

tillämpningen av lämpliga åtgärder enligt 

punkterna 1 och 2. 

6. Medlemsstaterna ska se till att det 

finns mekanismer för klagomål och 

prövning för att lösa tvister mellan 

användare och leverantörer av 

audiovisuella medietjänster såsom 
leverantörer av videodelningsplattformar 

när det gäller tillämpningen av lämpliga 

åtgärder enligt punkterna 1 och 2. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   189 

Lynn Boylan 
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Förslag till direktiv 

Artikel 1 – stycke 1 – led 19 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 28a – punkt 7 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

7. Kommissionen och Erga ska 

uppmuntra leverantörer av 

videodelningsplattformar att utbyta bästa 

praxis om samregleringssystem i unionen. 

När så är lämpligt ska kommissionen 

främja utvecklingen av 

unionsuppförandekoder. 

7. Kommissionen och Erga ska 

uppmuntra leverantörer av audiovisuella 

medietjänster såsom leverantörer av 

videodelningsplattformar att utbyta bästa 

praxis om samregleringssystem i unionen. 

När så är lämpligt ska kommissionen 

främja utvecklingen av 

unionsuppförandekoder. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   190 

Lynn Boylan 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – stycke 1 – led 19 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 28a – punkt 8 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

8. Leverantörer av 

videodelningsplattformar, eller, om 

tillämpligt, organisationer som företräder 

dessa leverantörer i detta hänseende, ska 

till kommissionen lämna utkast till 

unionsuppförandekoder och ändringar av 

befintliga unionsuppförandekoder. 

Kommissionen får begära att Erga yttrar 

sig om utkasten, ändringarna eller 

utvidgningarna av uppförandekoderna. 

Kommissionen får offentliggöra dessa 

uppförandekoder på lämpligt sätt. 

8. Leverantörer av audiovisuella 

medietjänster såsom leverantörer av 

videodelningsplattformar, eller, om 

tillämpligt, organisationer som företräder 

dessa leverantörer i detta hänseende, ska 

till kommissionen lämna utkast till 

unionsuppförandekoder och ändringar av 

befintliga unionsuppförandekoder. 

Kommissionen får begära att Erga yttrar 

sig om utkasten, ändringarna eller 

utvidgningarna av uppförandekoderna. 

Kommissionen får offentliggöra dessa 

uppförandekoder på lämpligt sätt. 

Or. en 
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Ändringsförslag   191 

Lynn Boylan 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – stycke 1 – led 19 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 28b – punkt 1 – stycke 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Medlemsstaterna ska se till att leverantörer 

av videodelningsplattformar som inte är 

etablerade på deras territorium, men som 

antingen har ett moderbolag eller ett 

dotterbolag som är etablerat på deras 

territorium eller som tillhör en grupp där en 

annan enhet i gruppen är etablerad på deras 

territorium, anses vara etablerade på deras 

territorium för tillämpningen av artikel 3.1 

i direktiv 2000/31/EEG. 

Medlemsstaterna ska se till att leverantörer 

av audiovisuella medietjänster såsom 
leverantörer av videodelningsplattformar 

som inte är etablerade på deras territorium, 

men som antingen har ett moderbolag eller 

ett dotterbolag som är etablerat på deras 

territorium eller som tillhör en grupp där en 

annan enhet i gruppen är etablerad på deras 

territorium, anses vara etablerade på deras 

territorium för tillämpningen av artikel 3.1 

i direktiv 2000/31/EEG. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   192 

Lynn Boylan 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – stycke 1 – led 19 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 28b – punkt 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Medlemsstaterna ska till 

kommissionen sända en förteckning över 

leverantörer av videodelningsplattformar 

som är etablerade på deras territorium samt 

de kriterier enligt artikel 3.1 i direktiv 

2000/31/EG och enligt första stycket på 

vilka deras jurisdiktion baseras. De ska 

regelbundet uppdatera denna förteckning. 

Kommissionen ska se till att de behöriga 

oberoende regleringsmyndigheterna har 

tillgång till denna information. 

2. Medlemsstaterna ska till 

kommissionen sända en förteckning över 

leverantörer av audiovisuella 

medietjänster såsom leverantörer av 

videodelningsplattformar som är etablerade 

på deras territorium samt de kriterier enligt 

artikel 3.1 i direktiv 2000/31/EG och enligt 

första stycket på vilka deras jurisdiktion 

baseras. De ska regelbundet uppdatera 

denna förteckning. Kommissionen ska se 

till att de behöriga oberoende 

regleringsmyndigheterna har tillgång till 
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denna information. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   193 

Lynn Boylan 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – stycke 1 – led 21 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 30 – punkt 7 – stycke 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Medlemsstaterna ska se till att det finns 

effektiva mekanismer på nationell nivå 

som ger varje användare eller leverantör av 

medietjänster eller videoplattformar som 

påverkas av den nationella 

regleringsmyndighetens beslut rätt att 

överklaga beslutet till en besvärsinstans. 

Besvärsinstansen ska vara fristående från 

de parter som berörs av överklagan. 

Medlemsstaterna ska se till att det finns 

effektiva mekanismer på nationell nivå 

som ger varje användare eller leverantör av 

medietjänster inbegripet audiovisuella 

medier eller av videoplattformar som 

påverkas av den nationella 

regleringsmyndighetens beslut rätt att 

överklaga beslutet till en besvärsinstans. 

Besvärsinstansen ska vara fristående från 

de parter som berörs av överklagan. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   194 

Lynn Boylan 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – stycke 1 – led 22 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 30a – punkt 3 – led e 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

e) När kommissionen så begär, yttra 

sig om de frågor som avses i artiklarna 2.5 

b, 6a.3, 9.2 och 9.4 och om alla frågor som 

rör audiovisuella medietjänster, i synnerhet 

vad gäller skyddet av minderåriga och 

uppmaning till hat.”. 

e) När kommissionen så begär, yttra 

sig om de frågor som avses i artiklarna 2.5 

b, 6a.3, 9.2 och 9.4 och om alla frågor som 

rör audiovisuella medietjänster, i synnerhet 

vad gäller skyddet av sårbara grupper 

såsom minderåriga och uppmaning till hat. 
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Or. en 

 

Ändringsförslag   195 

Frédérique Ries, Jasenko Selimovic 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – stycke 1 – led 23 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 33 – stycke 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Kommissionen ska senast den [datum – 

senast fyra år efter antagandet] och därefter 

vart tredje år lägga fram en rapport om 

tillämpningen av detta direktiv för 

Europaparlamentet, rådet och Europeiska 

ekonomiska och sociala kommittén. 

Kommissionen ska senast den [datum – 

senast fyra år efter antagandet] och därefter 

vart tredje år lägga fram en rapport om 

tillämpningen av detta direktiv för 

Europaparlamentet, rådet och Europeiska 

ekonomiska och sociala kommittén. 

Rapporten ska innehålla en bedömning av 

effektiviteten hos metoderna för själv- och 

samreglering i alla medlemsstater, i 

synnerhet mot bakgrund av praxis 

avseende reklam, när dessa är inriktade 

på barn och familjer. Om man i rapporten 

drar slutsatsen att uppförandekoderna 

baserade på själv- och samreglering 

avseende audiovisuella kommersiella 

meddelanden, t.ex. avseende 

ohälsosamma livsmedel och sötade 

drycker, inte har gett de förväntade 

resultaten i fråga om att minimera barns 

och minderårigas exponering, ska 

kommissionen lägga fram ett utkast till 

förordning om denna specifika fråga. 

Or. en 

Motivering 

Det är viktigt att införa en översynsklausul, särskilt vad gäller praxis avseende reklam, i syfte 

att på ett lämpligt sätt skydda barns rättigheter, hälsa och välbefinnande. 

 

Ändringsförslag   196 

Lynn Boylan 
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Förslag till direktiv 

Artikel 1 – stycke 1 – led 23 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 33 – stycke 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Kommissionen ska senast den [datum – 

senast fyra år efter antagandet] och därefter 

vart tredje år lägga fram en rapport om 

tillämpningen av detta direktiv för 

Europaparlamentet, rådet och Europeiska 

ekonomiska och sociala kommittén. 

Kommissionen ska senast den [datum – 

senast tre år efter antagandet] och därefter 

vart tredje år lägga fram en rapport om 

tillämpningen av detta direktiv för 

Europaparlamentet, rådet och Europeiska 

ekonomiska och sociala kommittén. 

Or. en 

 

Ändringsförslag   197 

Mihai Ţurcanu, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – stycke 1 – led 23 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 33 – stycke 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Kommissionen ska senast den [datum – 

senast fyra år efter antagandet] och därefter 

vart tredje år lägga fram en rapport om 

tillämpningen av detta direktiv för 

Europaparlamentet, rådet och Europeiska 

ekonomiska och sociala kommittén. 

Kommissionen ska senast den [datum – 

senast tre år efter antagandet] och därefter 

vart tredje år lägga fram en rapport om 

tillämpningen av detta direktiv för 

Europaparlamentet, rådet och Europeiska 

ekonomiska och sociala kommittén. 

 (Denna ändring berör hela texten. Om 

ändringen antas ska hela texten anpassas i 

överensstämmelse härmed.) 

Or. ro 

Ändringsförslag   198 

Glenis Willmott, Nessa Childers, Jytte Guteland 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – stycke 1 – led 23 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 33 – stycke 3a (ny) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Senast ... (tre år efter antagandet av detta 

direktiv) ska kommissionen utarbeta en 

rapport till Europaparlamentet och rådet 

med förslag om att begränsa minderårigas 

exponering på internet och i sociala 

medier för kommersiella meddelanden 

avseende produkter som är skadliga för 

hälsan. 

Or. en 

 


