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KORT BEGRUNDELSE 

 Den 25. maj 2016 fremlagde Kommissionen sit forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 

direktiv om ændring af direktiv 2010/13/EU om samordning af visse love og administrative 

bestemmelser i medlemsstaterne om udbud af audiovisuelle medietjenester i betragtning af de 

ændrede markedsforhold  

Med forslaget bestræbes det at følge med de markedsmæssige, forbrugermæssige og 

teknologiske ændringer i det audiovisuelle medielandskab, der følger af den stadig større 

konvergens mellem tv-tjenester og tjenester, der distribueres via internettet. Traditionel 

fjernsynsvirksomhed står fortsat stærkt i EU målt på seertal, annonceindtægter og 

investeringer i indhold (omkring 30 % af indtægterne). Tv-selskaberne er dog i færd med at 

udvide deres online-aktiviteter, og nye aktører, der udbyder audiovisuelt indhold via 

internettet (f.eks. video on demand-udbydere og videodelingsplatforme), bliver stærkere og 

konkurrerer om de samme målgrupper. Der gælder imidlertid forskellige regler for tv-

transmission, video on demand-tjenester og brugergenereret indhold, og forbrugerbeskyttelsen 

varierer. 

Den generelle målsætning med forslaget er at 1) beskytte mindreårige og forbrugere generelt 

gennem harmoniserede europæiske audiovisuelle standarder, hvor det er muligt, 2) fremme af 

lige konkurrencevilkår mellem de traditionelle tv-selskaber og on-demand audiovisuelle 

medietjenester og videoudvekslingsplatforme og 3) forenkle de lovgivningsmæssige rammer, 

navnlig hvad angår kommerciel kommunikation.  

Ordføreren glæder sig over Kommissionens initiativ med at foreslå en gennemgang af de 

nuværende lovgivningsmæssige rammer for alle udbydere af audiovisuelle tjenester. 

Hvad angår de lovgivningsmæssige rammer, mener ordføreren, at det er vigtigt at styrke 

adfærdskodeksen for de nationale tilsynsmyndigheder og opfordrer til større harmonisering af 

de nationale adfærdskodekser samt til en udarbejdelse af en EU-adfærdskodeks. 

Ordføreren understreger også, at der er behov for at finde en god balance mellem sikring af 

ytringsfriheden og beskyttelsen af seerne, navnlig sårbare seere. Dette er navnlig sandt for den 

audiovisuelle kommercielle kommunikation vedrørende fødevarer og drikkevarer, der 

indeholder store mængder salt, sukker og fedt eller vedrørende alkoholiske drikkevarer. Det er 

nødvendigt effektivt at styrke beskyttelsen af seerne, navnlig børn, og særligt gennem 

anvendelse af fælles standarder og terminologi i forslaget. Begrænsningen af upassende 

kommerciel kommunikation mod mindreårige og børn samt forud mod produktplacering bør 

gælde for alle børneprogrammer og al indhold, der retter sig mod børn, snarere end for 

programmer, hvor målgruppen i høj grad er børn.  

Videoudvekslingsplatforme og sociale medier tilbyder stadig mere audiovisuelt indhold. 

Disse tjenester falder uden for anvendelsesområdet for direktivet om audiovisuelle 

medietjenester, enten fordi udbyderne ikke kontrollerer udvalget og tilrettelæggelsen af 

indholdet, eller fordi deres hovedformål ikke er at tilbyde audiovisuelt indhold. Ordføreren 

mener, at videoudvekslingsplatforme, der for tiden falder ind under en lettere ordning i 

medfør af direktivet om e-handel, bør have indført en obligatorisk overvågningsmekanisme 

for at sikre, at intet ulovligt eller skadeligt indhold uploades. Alle bestemmelser, der sigter på 

at styrke beskyttelsen af sårbare seere, bør indeholde en passende overvågnings- og 
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kontrolmekanisme. 

ÆNDRINGSFORSLAG 

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Kultur- og 

Uddannelsesudvalget, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende 

ændringsforslag: 

Ændringsforslag  1 

Forslag til direktiv 

Betragtning 9 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(9) For at sætte seerne, herunder 

forældre og mindreårige, i stand til at 

træffe kvalificerede beslutninger om det 

viste indhold er det nødvendigt, at 

udbydere af audiovisuelle medietjenester 

fremlægger tilstrækkelige oplysninger om 

indhold, som kan skade mindreåriges 

fysiske, psykiske eller moralske udvikling. 

Dette kan f.eks. ske via et system med 

beskrivelser af indholdets art. Beskrivelser 

af indholdet kan leveres skriftligt, grafisk 

eller akustisk. 

(9) For at sætte seerne, navnlig 

forældre og mindreårige, i stand til at 

træffe kvalificerede beslutninger om det 

viste indhold er det nødvendigt, at 

udbydere af audiovisuelle medietjenester 

og videodelingsplatforme fremlægger de 

nødvendige oplysninger om indhold, som 

kan skade mindreåriges fysiske, psykiske 

eller moralske udvikling. Dette kan f.eks. 

ske via et system med beskrivelser af 

indholdets art. Beskrivelser af indholdet 

kan leveres skriftligt, grafisk eller akustisk. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  2 

Forslag til direktiv 

Betragtning 11 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(11) Ligeledes skal medlemsstaterne 

opmuntres til at sikre, at der anvendes 

adfærdskodekser for selv- og 

samregulering for at begrænse børns og 

mindreåriges eksponering for audiovisuel 

kommerciel kommunikation for 

alkoholholdige drikkevarer. Der findes 

visse sam- og selvreguleringsordninger på 

EU-plan og nationalt plan, hvor der lægges 

vægt på ansvarlig markedsføring af 

(11) Ligeledes skal medlemsstaterne 

sikre, at der anvendes adfærdskodekser for 

selv- og samregulering for at begrænse 

børns og mindreåriges eksponering for 

audiovisuel kommerciel kommunikation 

for alkoholholdige drikkevarer. Der findes 

visse sam- og selvreguleringsordninger på 

EU-plan og nationalt plan, hvor der lægges 

vægt på ansvarlig markedsføring af 

alkoholholdige drikkevarer, herunder i 
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alkoholholdige drikkevarer, herunder i 

audiovisuel kommerciel kommunikation. 

Disse ordninger skal fremmes yderligere, 

navnlig hvis deres mål er at sikre, at 

audiovisuel kommerciel kommunikation 

for alkoholholdige drikkevarer ledsages af 

budskaber om ansvarlig indtagelse. 

audiovisuel kommerciel kommunikation. 

Disse ordninger skal fremmes yderligere, 

navnlig hvis deres mål er at sikre, at 

audiovisuel kommerciel kommunikation 

for alkoholholdige drikkevarer ledsages af 

budskaber om ansvarlig indtagelse. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  3 

Forslag til direktiv 

Betragtning 12 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(12) For at fjerne hindringer for fri 

bevægelighed for grænseoverskridende 

tjenester inden for EU er det nødvendigt at 

sikre effektive selv- og 

samreguleringsordninger, hvor der navnlig 

fokuseres på at beskytte forbrugerne eller 

fremme folkesundheden. Hvis de 

håndhæves og overvåges effektivt, kan 

adfærdskodekser på EU-plan være et godt 

middel til at sikre en mere 

sammenhængende og effektiv tilgang. 

(12) For at fjerne hindringer for fri 

bevægelighed for grænseoverskridende 

tjenester inden for EU er det nødvendigt at 

sikre effektive selv- og 

samreguleringsordninger, hvor der navnlig 

fokuseres på at beskytte forbrugerne eller 

fremme folkesundheden. Hvis de 

håndhæves og overvåges effektivt burde 

adfærdskodekser på EU-plan sikre en mere 

sammenhængende og effektiv tilgang. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  4 

Forslag til direktiv 

Betragtning 13 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(13) Markedet for tv-transmission har 

udviklet sig, og der er behov for øget 

fleksibilitet med hensyn til audiovisuel 

kommerciel kommunikation, navnlig 

kvantitative regler om lineære 

audiovisuelle medietjenester, 

produktplacering og sponsorering. 

(13) Markedet for audiovisuelle 

tjenester har udviklet sig, og der er behov 

for øget fleksibilitet for at sikre reelt lige 

vilkår for audiovisuel kommerciel 

kommunikation, sponsorering og 

produktplacering. Fremkomsten af nye 

tjenester, herunder reklamefri tjenester, har 
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Fremkomsten af nye tjenester, herunder 

reklamefri tjenester, har skabt øgede 

valgmuligheder for seerne, som nemt kan 

vælge et alternativ. 

skabt øgede valgmuligheder for seerne, 

som nemt kan vælge et alternativ. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  5 

Forslag til direktiv 

Betragtning 16 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(16) Produktplacering skal ikke være 

tilladt i tv-aviser og nyhedsmagasiner, 

forbrugerprogrammer, religiøse 

programmer og programmer, som ses af 

mange børn. Navnlig findes der 

dokumentation for, at produktplacering og 

indlejrede reklamer kan påvirke børns 

adfærd, da børn ofte ikke er klar over, at 

der er tale om kommercielt indhold. Der er 

således behov for fortsat at forbyde 

produktplacering i programmer, hvis 

målgruppe i høj grad er børn. 

Forbrugerprogrammer er programmer, 

hvor seerne kan få gode råd og f.eks. 

sammenligninger af produkter og tjenester. 

Hvis produktplacering tillades i sådanne 

programmer, vil det udviske grænsen 

mellem reklame og redaktionelt indhold for 

seerne, som måske forventer en objektiv 

præsentation af produkter eller tjenester i 

sådanne programmer. 

(16) Produktplacering skal ikke være 

tilladt i tv-aviser og nyhedsmagasiner, 

forbrugerprogrammer, religiøse 

programmer og børneprogrammer samt 

indhold, hvis målgruppe er børn. Navnlig 

findes der dokumentation for, at 

produktplacering og indlejrede reklamer 

kan påvirke børns adfærd, da børn ofte 

ikke er klar over, at der er tale om 

kommercielt indhold. Der er således behov 

for fortsat at forbyde produktplacering i 

programmer og indhold, hvis målgruppe er 

børn. Forbrugerprogrammer er 

programmer, hvor seerne kan få gode råd 

og f.eks. sammenligninger af produkter og 

tjenester. Hvis produktplacering tillades i 

sådanne programmer, vil det udviske 

grænsen mellem reklame og redaktionelt 

indhold for seerne, som måske forventer en 

objektiv præsentation af produkter eller 

tjenester i sådanne programmer. 

Or. en 
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Ændringsforslag  6 

Forslag til direktiv 

Betragtning 26 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(26) Der er opstået nye udfordringer, 

navnlig i forbindelse med 

videodelingsplatforme, hvor brugerne – 

navnlig mindreårige – i stigende grad 

forbruger audiovisuelt indhold. I denne 

sammenhæng har skadeligt indhold og 

hadefuld tale på videodelingsplatforme 

givet anledning til stadig flere 

bekymringer. For at beskytte mindreårige 

mod skadeligt indhold og alle borgere mod 

indhold med tilskyndelse til vold eller had 

er det nødvendigt at fastlægge passende 

regler om disse anliggender. 

(26) Der er opstået nye udfordringer, 

navnlig i forbindelse med 

videodelingsplatforme, hvor brugerne – 

navnlig mindreårige – i stigende grad 

forbruger audiovisuelt indhold. I denne 

sammenhæng har skadeligt indhold og 

hadefuld tale på videodelingsplatforme 

givet anledning til stadig flere 

bekymringer. For at beskytte mindreårige 

mod skadeligt indhold og alle borgere mod 

indhold med tilskyndelse til vold eller had 

er det nødvendigt at fastlægge effektive 

regler og overvågningsmekanismer om 

disse anliggender. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  7 

Forslag til direktiv 

Betragtning 28 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 En stor del af indholdet på 

videodelingsplatforme er ikke underlagt 

noget redaktionelt ansvar hos udbyderne af 

platformene. Det er dog typisk disse 

udbydere, der tilrettelægger indholdet i 

form af programmer og brugergenererede 

videoer, bl.a. ved brug af automatiske 

processer og algoritmer. Derfor bør 

udbyderne pålægges at træffe passende 

foranstaltninger for at beskytte mindreårige 

mod indhold, der kan skade deres fysiske, 

psykiske eller moralske udvikling, og 

beskytte alle borgere mod tilskyndelse til 

vold eller had mod en gruppe af personer 

eller et medlem af en sådan gruppe på 

grund af vedkommendes køn, race, 

 En stor del af indholdet på 

videodelingsplatforme er ikke underlagt 

noget redaktionelt ansvar hos udbyderne af 

platformene. Det er dog typisk disse 

udbydere, der tilrettelægger indholdet i 

form af programmer og brugergenererede 

videoer, bl.a. ved brug af automatiske 

processer og algoritmer. Derfor bør 

udbyderne pålægges at træffe effektive 

foranstaltninger for at beskytte mindreårige 

mod indhold, der kan skade deres fysiske, 

psykiske eller moralske udvikling, og 

beskytte alle borgere mod tilskyndelse til 

vold eller had mod en gruppe af personer 

eller et medlem af en sådan gruppe på 

grund af vedkommendes køn, race, 
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hudfarve, religion, nationale eller etniske 

oprindelse. 

hudfarve, religion, nationale eller etniske 

oprindelse. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  8 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – nr. 9 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 6a – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1.  Medlemsstaterne sikrer, at 

udbydere af audiovisuelle medietjenester 

fremlægger tilstrækkelige oplysninger over 

for seerne om indhold, som kan skade 

mindreåriges fysiske, psykiske og moralske 

udvikling. Til dette formål kan 

medlemsstaterne bruge et system med 

beskrivelser af indholdet af den enkelte 

audiovisuelle medietjeneste. 

1.  Medlemsstaterne sikrer, at 

udbydere af audiovisuelle medietjenester 

fremlægger tilstrækkelige oplysninger over 

for seerne om indhold, som kan skade 

mindreåriges fysiske, psykiske og moralske 

udvikling. Til dette formål skal 

medlemsstaterne bruge et system med 

beskrivelser af indholdet af den enkelte 

audiovisuelle medietjeneste. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  9 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – nr. 9 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 6a – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3.  Kommissionen og ERGA 

tilskynder udbydere af medietjenester til at 

udveksle eksempler på bedste praksis i 

forbindelse med samreguleringsordninger 

på tværs af EU. Hvor det er 

hensigtsmæssigt, fremmer Kommissionen 

udviklingen af EU-adfærdskodekser. 

3.  Kommissionen og ERGA 

tilskynder udbydere af medietjenester til at 

udveksle eksempler på bedste praksis i 

forbindelse med samreguleringsordninger 

på tværs af EU. Hvor det er nødvendigt 

udvikler og fremmer Kommissionen og 

ERGA vedtagelsen af EU-

adfærdskodekser. 

Or. en 
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Ændringsforslag  10 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – nr. 11 – litra a 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 9 – stk. 2 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne og Kommissionen 

tilskynder til udvikling af adfærdskodekser 

for selv- og samregulering med hensyn til 

underlødig audiovisuel kommerciel 

kommunikation, som følger med eller er 

indeholdt i programmer, hvis målgruppe i 

høj grad er børn, for fødevarer og 

drikkevarer, der indeholder næringsstoffer 

og andre stoffer med en ernæringsmæssig 

eller fysiologisk virkning, som det ikke 

anbefales at indtage i overdreven mængde i 

den samlede kost, navnlig fedt, 

transfedtsyrer, salt eller natrium og sukker. 

Medlemsstaterne og Kommissionen sikrer 

udvikling af adfærdskodekser for selv- og 

samregulering med hensyn til underlødig 

audiovisuel kommerciel kommunikation, 

som følger med eller er indeholdt i 

børneprogrammer og indhold, der retter 

sig mod børn, for fødevarer og drikkevarer, 

der indeholder næringsstoffer og andre 

stoffer med en ernæringsmæssig eller 

fysiologisk virkning, som det ikke 

anbefales at indtage i overdreven mængde i 

den samlede kost, navnlig fedt, 

transfedtsyrer, salt eller natrium og sukker. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  11 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – nr. 11 – litra a 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 9 – stk. 2 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Disse kodekser skal bruges til effektivt at 

mindske eksponeringen af mindreårige for 

audiovisuel kommerciel kommunikation 

for fødevarer og drikkevarer, der har et højt 

salt-, sukker- eller fedtindhold, eller som i 

andre henseender ikke lever op til de 

nationale eller internationale 

ernæringsmæssige retningslinjer. I 

kodekserne skal det fastsættes, at den 

audiovisuelle kommercielle 

kommunikation ikke må fremhæve positive 

(Vedrører ikke den danske tekst)  
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ernæringsmæssige aspekter ved sådanne 

fødevarer og drikkevarer. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  12 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – nr. 11 – litra a 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 9 – stk. 2 – afsnit 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Kommissionen og ERGA skal tilskynde til 

udveksling af bedste praksis om selv- og 

samreguleringsordninger på tværs af EU. 

Hvor det er hensigtsmæssigt, fremmer 

Kommissionen udviklingen af EU-

adfærdskodekser. 

Kommissionen og ERGA sikrer 

udveksling af bedste praksis om selv- og 

samreguleringsordninger på tværs af EU. 

Hvor det er nødvendigt udvikler og 

fremmer Kommissionen og ERGA EU-

adfærdskodekser. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  13 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – nr. 11 – litra b 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 9 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4.  Kommissionen og ERGA skal 

tilskynde til udveksling af bedste praksis 

om selv- og samreguleringsordninger på 

tværs af EU. Hvis det skønnes 

hensigtsmæssigt, fremmer Kommissionen 

udviklingen af EU-adfærdskodekser." 

4.  Kommissionen og ERGA sikrer 

udveksling af bedste praksis om selv- og 

samreguleringsordninger på tværs af EU. 

Hvor det er nødvendigt udvikler og 

fremmer Kommissionen og ERGA EU-

adfærdskodekser. 

Or. en 
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Ændringsforslag  14 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – nr. 13  

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 11 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2.  Produktplacering tillades i alle 

audiovisuelle medietjenester, bortset fra tv-

aviser og nyhedsmagasiner, 

forbrugerprogrammer, religiøse 

programmer og programmer, som ses af 

mange børn. 

2.  2. Produktplacering tillades i alle 

audiovisuelle medietjenester, bortset fra tv-

aviser og nyhedsmagasiner, 

forbrugerprogrammer, religiøse 

programmer og børneprogrammer og 

indhold, der retter sig mod børn. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  15 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – nr. 14  

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 12 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne træffer passende 

foranstaltninger for at sikre, at 

programmer, der leveres af udbydere af 

audiovisuelle medietjenester under deres 

jurisdiktion, og som kan skade 

mindreåriges fysiske, psykiske og moralske 

udvikling, kun stilles til rådighed på en 

sådan måde, at mindreårige normalt ikke 

hører eller ser dem. Blandt sådanne 

foranstaltninger kan nævnes valg af 

sendetidspunkt, værktøjer til alderskontrol 

eller andre tekniske foranstaltninger. 

Foranstaltningerne skal stå i et rimeligt 

forhold til programmets mulige 

skadevirkninger. 

Medlemsstaterne træffer alle nødvendige 

foranstaltninger for at sikre, at 

programmer, der leveres af udbydere af 

audiovisuelle medietjenester under deres 

jurisdiktion, og som kan skade 

mindreåriges fysiske, psykiske og moralske 

udvikling, kun stilles til rådighed på en 

sådan måde, at mindreårige normalt ikke 

hører eller ser dem. Blandt sådanne 

foranstaltninger kan nævnes valg af 

sendetidspunkt, værktøjer til alderskontrol 

eller andre tekniske foranstaltninger. 

Foranstaltningerne skal stå i et rimeligt 

forhold til programmets mulige 

skadevirkninger. Til dette formål 

udarbejder Kommissionen og ERGA 

tekniske standarder og sikrer en effektiv 

gennemførelsesmekanisme. 

Or. en 
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Ændringsforslag  16 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – nr. 19 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 28a – stk. 1 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Med forbehold af artikel 14 og 15 i 

direktiv 2000/31/EF sikrer 

medlemsstaterne, at udbydere af 

videodelingsplatforme træffer passende 

foranstaltninger for at: 

1. Med forbehold af artikel 14 og 15 i 

direktiv 2000/31/EF sikrer 

medlemsstaterne, at udbydere af 

videodelingsplatforme træffer alle 

nødvendige foranstaltninger for at: 

Or. en 

 

Ændringsforslag  17 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – nr. 19 

Direktiv 2010/13/EU 

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

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Disse foranstaltninger skal efter behov 

bestå i at 
Til dette formål udarbejder 

Kommissionen og ERGA tekniske 

standarder og sikrer en effektiv 

gennemførelsesmekanisme. Disse 

foranstaltninger skal efter behov bestå i at 

Or. en 

 

Ændringsforslag  18 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – nr. 19 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 28a – stk. 7 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

7. Kommissionen og ERGA 7. Kommissionen og ERGA 
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 DA 

tilskynder udbydere af 

videodelingsplatforme til at udveksle 

eksempler på bedste praksis i forbindelse 

med samreguleringsordninger på tværs af 

EU. Hvor det er hensigtsmæssigt, fremmer 

Kommissionen udviklingen af EU-

adfærdskodekser. 

tilskynder udbydere af 

videodelingsplatforme til at udveksle 

eksempler på bedste praksis i forbindelse 

med samreguleringsordninger på tværs af 

EU. Hvor det er nødvendigt udvikler og 

fremmer Kommissionen og ERGA EU-

adfærdskodekser. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  19 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – nr. 23 

Direktiv 2010/13/EU 

 Artikel 33 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Senest den [dato - senest fire år efter 

vedtagelsen] og hvert tredje år derefter 

forelægger Kommissionen Europa-

Parlamentet, Rådet og Det Europæiske 

Økonomiske og Sociale Udvalg en rapport 

om gennemførelsen af dette direktiv. 

Senest den [dato - senest fire år efter 

vedtagelsen] og hvert tredje år derefter 

forelægger Kommissionen Europa-

Parlamentet, Rådet og Det Europæiske 

Økonomiske og Sociale Udvalg en rapport 

om gennemførelsen af dette direktiv og 

fremsætter om nødvendigt yderligere 

forslag for at tilpasse det til udviklingen 

inden for audiovisuelle medietjenester, 

navnlig på baggrund af den seneste 

teknologiske udvikling, sektorens 

konkurrenceevne og 

mediekendskabsniveauet i alle 

medlemsstater. Rapporten skal også 

vurdere spørgsmålet om reklamer i eller i 

forbindelse med børneprogrammer eller 

indhold, der retter sig mod børn. 

Or. en 

 

 

 

 

 

 


