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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag af John Purvis

Ændringsforslag 25
BETRAGTNING 1 A (ny)

(1a) Ændringen af direktiv 89/552/EØF 
bør primært sigte mod at gøre plads for 
forandringer og øge konkurrencen i den 
audiovisuelle medietjenesteindustri på det 
globale marked. En mere liberalt og enkelt 
regelsæt vil fremme økonomisk vækst, 
jobskabelse og innovation i 
overensstemmelse med Lissabon-strategien.

Or. en

Ændringsforslag af Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia, Monica 
Frassoni

Ændringsforslag 26



PE 376.424v01-00 2/93 AM\622816DA.doc

DA

BETRAGTNING 2 A (ny)

(2a) Mediernes frihed og pluralisme er en 
forudsætning for fuld respekt for ytrings- 
og informationsfriheden, og det fremgår af 
EF-Domstolens retspraksis, at 
medlemsstaterne har pligt til at beskytte 
mediernes pluralisme og til om nødvendigt 
at træffe hensigtsmæssige foranstaltninger 
for at sikre denne beskyttelse. 

Or. it

Begrundelse

Ændringsforslaget er baseret på princippet om, at medierne både er kulturelle og økonomiske 
goder. Direktivet bør derfor tage hensyn til begge kriterier i tråd med den gældende 
lovgivning.

Ændringsforslag af Catherine Trautmann

Ændringsforslag 27
BETRAGTNING 3

(3) De audiovisuelle medietjenesters særlige 
samfundsmæssige, demokratiske og 
kulturelle betydning gør en specifik 
regulering af disse tjenester berettiget.

(3) De audiovisuelle medietjenesters særlige 
samfundsmæssige, demokratiske, 
uddannelsesmæssige og kulturelle 
betydning, samt de audiovisuelle tjenesters 
egenart, idet disse både er kulturelle og 
økonomiske goder på samme tid, gør en 
specifik regulering af disse tjenester 
berettiget, navnlig for at bevare de 
grundlæggende friheder og rettigheder i 
henhold til den europæiske konvention til 
beskyttelse af menneskerettigheder og 
grundlæggende frihedsrettigheder og FN's 
pagt om borgerlige og politiske rettigheder 
og for at sikre beskyttelsen af mindreårige, 
sårbare personer og handicappede.

Or. fr

Begrundelse

De audiovisuelle tjenester skal betragtes efter deres kommercielle og kulturelle værdi.
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Ændringsforslag af Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Patrizia Toia, Monica Frassoni

Ændringsforslag 28
BETRAGTNING 3

(3) De audiovisuelle medietjenesters særlige 
samfundsmæssige, demokratiske og 
kulturelle betydning gør en specifik 
regulering af disse tjenester berettiget.

(3) De audiovisuelle medietjenesters særlige 
samfundsmæssige, demokratiske og 
kulturelle betydning gør en specifik 
regulering af disse tjenester berettiget. 
Medierne bør give borgerne de midler, der 
skal til for kritisk at kunne fortolke 
virkeligheden og for bedre at kunne 
udnytte den stadig stigende mængde 
information, som de bombarderes med,
hvilket bekræftes i Europarådets 
anbefaling 1466 (2000). Desuden bør 
borgerne på grundlag af en korrekt kontrol 
med disse tjenester være i stand til at vælge 
de mest hensigtsmæssige medier og den 
bedst egnede kommunikationsform, således 
at de er i stand til fuldt ud at udnytte deres 
informations- og ytringsfrihed.

Or. it

Begrundelse

Tilføjelsen skyldes princippet om, at medierne ud over at være økonomiske goder også er 
kulturelle goder. Direktivet bør derfor tage hensyn til begge kriterier.

Ændringsforslag af Patrizia Toia

Ændringsforslag 29
BETRAGTNING 3

(3) De audiovisuelle medietjenesters særlige 
samfundsmæssige, demokratiske og 
kulturelle betydning gør en specifik 
regulering af disse tjenester berettiget.

(3) De audiovisuelle medietjenesters og det 
videreformidlede indholds særlige 
samfundsmæssige, demokratiske og 
kulturelle betydning gør en specifik 
regulering af disse tjenester berettiget, idet 
disse tjenester først og fremmest sigter mod 
at beskytte og styrke pluralisme, hvad 
angår alle de forskellige former for 
information.
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Or. it

Ændringsforslag af John Purvis

Ændringsforslag 30
BETRAGTNING 3

(3) De audiovisuelle medietjenesters særlige 
samfundsmæssige, demokratiske og 
kulturelle betydning gør en specifik 
regulering af disse tjenester berettiget.

(3) De audiovisuelle medietjenesters særlige 
samfundsmæssige, demokratiske og 
kulturelle betydning gør en begrænset, 
specifik regulering af disse tjenester 
berettiget, dog kun hvor det er absolut 
nødvendigt.

Or. en

Begrundelse

Hvis de skal være konkurrencedygtige, må de audiovisuelle medietjenester ikke være 
overregulerede.

Ændringsforslag af Catherine Trautmann

Ændringsforslag 31
BETRAGTNING 4

(4) Både de traditionelle audiovisuelle medier 
og de nye selvvalgstjenester rummer et stort 
potentiale for jobskabelse i Fællesskabet, 
særlig inden for små og mellemstore 
virksomheder, og stimulerer den økonomiske 
vækst og investeringerne.

(4) Både de traditionelle audiovisuelle medier 
og de nye selvvalgstjenester rummer et stort 
potentiale for jobskabelse i Fællesskabet, 
særlig inden for små og mellemstore 
virksomheder, og stimulerer den økonomiske 
vækst og investeringerne. Fremme af den 
tekniske adgang for alle, navnlig de 
svageste som f.eks. handicappede og gamle, 
til de audiovisuelle tjenester bidrager til 
sektorens dynamik og konkurrenceevne. 
Støtte til de relevante virksomheder er 
udtryk for et ønske om at forene 
målsætningerne social integration og 
udvikling af forskning og beskæftigelse.

Or. fr
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Begrundelse

Den tiltagende aldring samt de store antal handicappede i EU nødvendiggør, at adgangen til 
programmer ses ud fra en social og økonomisk synsvinkel.

Ændringsforslag af John Purvis

Ændringsforslag 32
BETRAGTNING 4

(4) Både de traditionelle audiovisuelle medier 
og de nye selvvalgstjenester rummer et stort 
potentiale for jobskabelse i Fællesskabet, 
særlig inden for små og mellemstore 
virksomheder, og stimulerer den økonomiske 
vækst og investeringerne.

(4) Både de traditionelle audiovisuelle medier 
og de nye selvvalgstjenester rummer et stort 
potentiale for jobskabelse i Fællesskabet, 
særlig inden for små og mellemstore 
virksomheder, og stimulerer den økonomiske 
vækst og investeringerne. Dette direktiv bør 
ikke hindre udviklingen af nye tjenester 
gennem overilede og restriktive 
bestemmelser

Or. en

Begrundelse

Det ændrede direktiv bør fremme og ikke hindre udviklingen af nye audiovisuelle tjenester.

Ændringsforslag af Eluned Morgan

Ændringsforslag 33
BETRAGTNING 5

(5) Europæiske virksomheder, der udbyder 
audiovisuelle medietjenester, oplever 
manglende retssikkerhed og ulige 
konkurrenceforhold på grund af de 
juridiske rammevilkår, der gælder for de 
nye selvvalgstjenester. Derfor det er
nødvendigt i det mindste at indføre et sæt 
fælles grundregler for alle audiovisuelle 
medietjenester, både for at undgå
konkurrenceforvridning og for at forbedre 
retssikkerheden.

udgår
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Or. en

Begrundelse

Der findes ingen retsusikkerhed på dette område. Selvvalgstjenester er allerede specifikt 
reguleret af direktivet om elektronisk handel (betragtning 18) og andre selvregulerende 
ordninger (artikel 16, stk. 2). I dette forslag anvendes der uklare definitioner, og 
retsusikkerheden vil blot blive endnu større.

Kommissionens konsekvensvurdering beviste ikke i tilstrækkelig grad, at der eksisterer ulige 
konkurrenceforhold for ikke-lineære tjenester, og den beviste heller ikke, at der ville være 
tilstrækkelig stor gevinst ved harmonisering med henblik på at imødegå omkostningerne.
Under alle omstændigheder er ulige konkurrencevilkår et konkurrenceforhold og ikke et 
spørgsmål, der skal løses ved en intern markedsbaseret løsning, og de bør derfor ikke være 
omfattet af et direktiv om det indre marked.

Ændringsforslag af Erika Mann

Ændringsforslag 34
BETRAGTNING 5

(5) Europæiske virksomheder, der udbyder 
audiovisuelle medietjenester, oplever 
manglende retssikkerhed og ulige 
konkurrenceforhold på grund af de juridiske 
rammevilkår, der gælder for de nye 
selvvalgstjenester. Derfor det er nødvendigt i 
det mindste at indføre et sæt fælles 
grundregler for alle audiovisuelle 
medietjenester, både for at undgå
konkurrenceforvridning og for at forbedre 
retssikkerheden.

(5) Europæiske virksomheder, der udbyder 
audiovisuelle medietjenester, oplever 
manglende retssikkerhed og ulige 
konkurrenceforhold på grund af de juridiske 
rammevilkår, der gælder for de nye 
selvvalgstjenester, der falder inden for det 
samme marked. Derfor er det nødvendigt i 
det mindste at indføre et sæt fælles 
grundregler for alle audiovisuelle 
medietjenester, der reguleres af dette 
direktiv, både for at undgå
konkurrenceforvridning og for at forbedre 
retssikkerheden. Det nye udvidede 
anvendelsesområde for direktivet bør derfor 
dække de former for ikke-lineære tjenester, 
som tilbyder indhold og programmer, der 
allerede er reguleret af Rådets direktiv 
89/552/EØF (direktivet om fjernsyn uden 
grænser).

Or. en
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Ændringsforslag af John Purvis

Ændringsforslag 35
BETRAGTNING 5

(5) Europæiske virksomheder, der udbyder 
audiovisuelle medietjenester, oplever
manglende retssikkerhed og ulige 
konkurrenceforhold på grund af de juridiske 
rammevilkår, der gælder for de nye 
selvvalgstjenester. Derfor det er nødvendigt i 
det mindste at indføre et sæt fælles 
grundregler for alle audiovisuelle 
medietjenester, både for at undgå
konkurrenceforvridning og for at forbedre 
retssikkerheden.

(5) Da medlemsstaternes indførelse af deres 
egne regler for nye audiovisuelle 
medietjenester kan føre til manglende 
retssikkerhed og ulige konkurrenceforhold 
for europæiske virksomheder, der udbyder 
audiovisuelle medietjenester,(tekst udgår) på
grund af de juridiske rammevilkår, der 
gælder for de nye selvvalgstjenester, er det 
(tekst udgår) nødvendigt (tekst udgår), både 
for at undgå konkurrenceforvridning og for 
at forbedre retssikkerheden at anvende 
princippet om oprindelsesland som en 
generel grundregel i industrien.

Or. en

Begrundelse

Det er et spørgsmål, om der findes retsusikkerhed, da selvvalgstjenester er reguleret af 
direktivet om elektronisk handel. Desuden giver princippet om oprindelsesland både i dette 
direktiv og i direktivet om elektronisk handel den vigtigste retssikkerhed for tjenesteydere, 
således at de kan operere på tværs af grænserne.

Ændringsforslag af Catherine Trautmann

Ændringsforslag 36
BETRAGTNING 5
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(5) Europæiske virksomheder, der udbyder 
audiovisuelle medietjenester, oplever 
manglende retssikkerhed og ulige 
konkurrenceforhold på grund af de juridiske 
rammevilkår, der gælder for de nye 
selvvalgstjenester. Derfor det er nødvendigt i 
det mindste at indføre et sæt fælles 
grundregler for alle audiovisuelle 
medietjenester, både for at undgå
konkurrenceforvridning og for at forbedre 
retssikkerheden.

(5) Europæiske virksomheder, der udbyder 
audiovisuelle medietjenester, oplever 
manglende retssikkerhed og ulige 
konkurrenceforhold på grund af de juridiske 
rammevilkår, der gælder for de nye 
selvvalgstjenester. Derfor er det nødvendigt i 
det mindste at indføre et sæt fælles 
grundregler for alle audiovisuelle 
medietjenester, både for at undgå
konkurrenceforvridning, for at bidrage til 
det indre markeds gennemførelse og lette 
etableringen af ét samarbejdsområde for 
information og for at forbedre 
retssikkerheden. 

Or. fr

Begrundelse

Den foreslåede ordning bør have en dobbelt positiv virkning: styrke det audiovisuelle marked 
og udvikle informationssamfundet.

Ændringsforslag af Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia, Monica 
Frassoni

Ændringsforslag 37
BETRAGTNING 5

(5) Europæiske virksomheder, der udbyder 
audiovisuelle medietjenester, oplever 
manglende retssikkerhed og ulige 
konkurrenceforhold på grund af de juridiske 
rammevilkår, der gælder for de nye 
selvvalgstjenester. Derfor det er nødvendigt i 
det mindste at indføre et sæt fælles
grundregler for alle audiovisuelle 
medietjenester, både for at undgå
konkurrenceforvridning og for at forbedre 
retssikkerheden.

(5) Europæiske virksomheder, der udbyder 
audiovisuelle medietjenester, oplever 
manglende retssikkerhed og ulige 
konkurrenceforhold på grund af de juridiske 
rammevilkår, der gælder for de nye 
selvvalgstjenester. Derfor er det nødvendigt i 
det mindste at indføre et sæt konsekvente
grundregler for alle audiovisuelle 
medietjenester, uanset om de sendes i form 
af fjernsynsprogrammer eller 
selvvalgstjenester, både for at undgå
konkurrenceforvridning og for at forbedre 
retssikkerheden. 

Or. it
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Begrundelse

Det er vigtigt, at grundreglerne er konsekvente, hvad angår konkurrence mellem forskellige 
medietjenester, der er baseret på forskellige former for teknologi. 

Ændringsforslag af Patrizia Toia

Ændringsforslag 38
BETRAGTNING 6

(6) Kommissionen har udsendt en meddelelse 
om den fremtidige europæiske 
lovgivningspolitik på det audiovisuelle 
område, hvor den lægger vægt på, at man her 
må værne visse samfundsmæssige interesser 
som f.eks. kulturel mangfoldighed, retten til 
information, beskyttelsen af mindreårige og
forbrugerbeskyttelsen nu og i fremtiden.

(6) Kommissionen har udsendt en meddelelse 
om den fremtidige europæiske 
lovgivningspolitik på det audiovisuelle 
område, hvor den lægger vægt på, at man her 
må værne om visse samfundsmæssige 
interesser som f.eks. kulturel mangfoldighed, 
retten til information og den nødvendige 
mediepluralisme, beskyttelsen af 
mindreårige, forbrugerbeskyttelsen og 
forbedringen af offentlighedens bevidsthed 
og uddannelse nu og i fremtiden.

Or. it

Ændringsforslag af Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia, Monica 
Frassoni

Ændringsforslag 39
BETRAGTNING 6

(6) Kommissionen har udsendt en meddelelse 
om den fremtidige europæiske 
lovgivningspolitik på det audiovisuelle 
område, hvor den lægger vægt på, at man her 
må værne visse samfundsmæssige interesser 
som f.eks. kulturel mangfoldighed, retten til 
information, beskyttelsen af mindreårige og 
forbrugerbeskyttelsen nu og i fremtiden.

(6) Kommissionen har udsendt en meddelelse 
om den fremtidige europæiske 
lovgivningspolitik på det audiovisuelle 
område, hvor den lægger vægt på, at man her 
må værne om visse samfundsmæssige 
interesser som f.eks. kulturel mangfoldighed, 
retten til information, beskyttelsen af 
mindreårige og forbrugerbeskyttelsen samt 
universel adgang til tjenesterne også for de 
dårligst stillede grupper nu og i fremtiden.

Or. it
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Begrundelse

Ændringsforslaget sigter mod at sikre, at der tages højde for de dårligst stillede gruppers 
interesser (handicappede, ældre osv.), hvad angår retten til information.

Ændringsforslag af John Purvis

Ændringsforslag 40
BETRAGTNING 6 A (ny)

(6a) Fremme af konkurrenceevnen i den 
europæiske industri, som den audiovisuelle 
sektor en vigtig del af, er af afgørende 
betydning for opfyldelsen af Lissabon-
strategiens målsætninger. For at styrke den 
audiovisuelle industrielle sektors 
konkurrenceevne bør egnede 
finansieringsmåder derfor fremmes inden 
for en passende lovgivningsmæssig ramme. 
Det er vigtigt, at den audiovisuelle sektor er 
dynamisk og rentabel, og med henblik 
herpå bør regulering gribe så lidt 
forstyrrende ind som muligt.

Or. en

Begrundelse

En tilføjelse til De Michelis' ændringsforslag nr. 6. Hvis de skal være konkurrencedygtige, må
de audiovisuelle medietjenester ikke være overregulerede.

Ændringsforslag af Gunnar Hökmark

Ændringsforslag 41
BETRAGTNING 6 A (ny)

(6a) Princippet om oprindelsesland er af 
afgørende betydning for et nyt 
paneuropæisk marked med en stærk 
industri, der producerer europæisk indhold. 
Desuden beskytter dette princip seernes ret 
til at kunne vælge fra et bredt spektrum af 
europæiske programmer.
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Or. en

Ændringsforslag af Patrizia Toia

Ændringsforslag 42
BETRAGTNING 6 A (ny)

(6a) Lissabon-strategien, der sigter mod at 
fremme en konkurrencedygtig videnbaseret 
økonomi, kræver vedvarende investering i 
sektorens infrastruktur og indførelse af nye 
innovative informations- og 
kommunikationsteknologier samt 
forskning med henblik på at udvikle en 
velfungerende og yderst produktiv tv-
radiospredningsindustri (hvoraf 
audiovisuelle medietjenester er en vigtig 
bestanddel) på det europæiske marked.

Or. it

Ændringsforslag af Catherine Trautmann

Ændringsforslag 43
BETRAGTNING 6 A (ny)

(6a) En stærk europæisk sektor, der både 
omfatter den traditionelle og den nye 
audiovisuelle sektor, der er korrekt 
reguleret og støtter sig på omfattende 
investeringer og en effektiv IKT, fremmer 
gennemførelsen af Lissabon-strategien, der 
sigter mod at gøre EU til den mest 
konkurrencedygtige og dynamiske 
videnbaserede økonomi i verden inden 
2010. Nærværende bestemmelser skal 
inden for EU's konkurrencemiljø skabe en 
passende lovgivningsmæssig balance, der 
alene er i stand til at skabe tillid blandt de 
virksomheder, der tilvejebringer 
investeringerne, og dem, der skaber 
arbejdspladserne.
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Or. fr

Ændringsforslag af Patrizia Toia

Ændringsforslag 44
BETRAGTNING 6 B (ny)

(6b) Inden for rammerne af Lissabon-
strategien er det vigtigt at tage hensyn til 
udviklingen af den europæiske 
indholdsproduktion ved, navnlig hvad 
angår intellektuel ejendomsret og 
udnyttelse af rettigheder, at udarbejde en 
politisk ramme, der kan skabe balance 
mellem behovet for indholdsdistribution og 
behovet for beskyttelse af 
ophavsrettigheder.

Or. it

Ændringsforslag af Catherine Trautmann

Ændringsforslag 45
BETRAGTNING 7



AM\622816DA.doc 13/93 PE 376.424v01-00

DA

(7) Kommissionen har søsat initiativet "i2010 
– Et europæisk informationssamfund" for at 
fremme vækst og beskæftigelse i 
informationssamfundet og mediebranchen. 
i2010 er en helhedsstrategi, hvis formål er at 
tilskynde til udviklingen af en digital 
økonomi i en situation med konvergens 
mellem informations- og medietjenester, 
netværk og apparater, ved at modernisere 
alle EU's politiske virkemidler og tage dem i 
brug: lovregulering, forskning og 
partnerskaber med erhvervslivet. 
Kommissionen har sat sig for at tilvejebringe 
sammenhængende rammevilkår på det indre 
marked for informationssamfunds- og 
medietjenester ved at modernisere 
lovgrundlaget for audiovisuelle tjenester, og 
første punkt i dette program er et 
kommissionsforslag i 2005 om at 
modernisere "fjernsyn uden grænser"-
direktivet.

(7) Kommissionen har søsat initiativet "i2010 
– Et europæisk informationssamfund" for at 
fremme vækst og beskæftigelse i 
informationssamfundet og mediebranchen. 
i2010 er en helhedsstrategi, hvis formål er at 
tilskynde til en europæisk 
indholdsproduktion og udviklingen af en 
digital økonomi i en situation med 
konvergens mellem informations- og 
medietjenester, netværk og apparater, ved at 
modernisere alle EU's politiske virkemidler 
og tage dem i brug: lovregulering, forskning 
og partnerskaber med erhvervslivet. 
Kommissionen har sat sig for at tilvejebringe 
sammenhængende rammevilkår på det indre 
marked for informationssamfunds- og 
medietjenester ved at modernisere 
lovgrundlaget for audiovisuelle tjenester, og 
første punkt i dette program er et 
kommissionsforslag i 2005 om at 
modernisere "fjernsyn uden grænser"-
direktivet.

Or. fr

Begrundelse

Den europæiske indholdsproduktion skal være spydspids inden for den videnbaserede 
økonomi.

Ændringsforslag af Patrizia Toia

Ændringsforslag 46
BETRAGTNING 9

(9) Dette direktiv styrker overholdelsen af de 
grundlæggende rettigheder og ligger helt på
linje med principperne i Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende 
rettigheder, særlig artikel 11. Således hindrer 
direktivet på ingen måde medlemsstaterne i 
at anvende deres forfatningsregler om presse- 
og ytringsfrihed.

(9) Dette direktiv bidrager til at styrke 
overholdelsen af de grundlæggende 
rettigheder og ligger helt på linje med 
principperne i Den Europæiske Unions 
charter om grundlæggende rettigheder, 
særlig artikel 11. Således hindrer direktivet 
på ingen måde medlemsstaterne i at anvende 
deres forfatningsregler om presse- og 
ytringsfrihed.
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Or. it

Ændringsforslag af Angelika Niebler

Ændringsforslag 47
BETRAGTNING 10

(10) Da der nu indføres et sæt 
harmoniserede minimumskrav i artikel 3c 
til 3h må medlemsstaterne på de områder, 
der harmoniseres i dette direktiv, ikke 
længere afvige fra 
oprindelseslandsprincippet af hensyn til 
beskyttelsen af mindreårige, bekæmpelsen 
af enhver tilskyndelse til had på grund af 
race, køn, religion eller nationalitet, og 
krænkelser af enkeltpersoners værdighed 
eller beskyttelsen af forbrugere, som 
omhandlet i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2000/31/EF, artikel 3, stk. 
4.

(10) Dette direktiv indfører i artikel 3c til 3h 
ensartede minimumsregler for alle 
audiovisuelle medietjenester til beskyttelse 
af mindreårige, menneskeværdigheden 
eller forbrugerne. Derudover finder 
bestemmelserne i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2000/31/EF af 8. juni 2000 
om visse retlige aspekter af 
informationssamfundstjenester, navnlig 
elektronisk handel, i det indre marked 
("Direktivet om elektronisk handel")1, 
herunder navnlig 
oprindelseslandsprincippet, 
informationspligten og ansvarsreglerne 
(ansvarsfritagelse) anvendelse. Endvidere 
kan medlemsstaterne fortsat af hensyn til 
almindelige retsprincipper træffe 
foranstaltninger efter artikel 3, stk. 3 til 5, i 
direktiv om elektronisk handel.

----------------------------
1 L 178 af 17.7.2000, s. 1.  

Or. de

Begrundelse

I betragtningerne skal det præciseres, at medlemsstaterne forsat af hensyn til almindelige 
retsprincipper kan træffe foranstaltninger efter artikel 3, stk. 3 til 5, i direktiv 2003/31/EF om 
elektronisk handel.

Ændringsforslag af Catherine Trautmann

Ændringsforslag 48
BETRAGTNING 11
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(11) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2002/21/EF berører ifølge dets artikel 1, stk. 
3, ikke foranstaltninger, der er truffet på
fællesskabs- eller nationalt plan for at 
forfølge mål af almen interesse, navnlig for så
vidt angår regulering af indhold og politikken 
på det audiovisuelle område.

(11) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2002/21/EF (rammedirektiv) har skabt en 
ensartet juridisk ramme for alle 
transmissionsnet og -tjenester, men berører 
ifølge dets artikel 1, stk. 3, ikke 
foranstaltninger, der er truffet på fællesskabs- 
eller nationalt plan for at forfølge mål af 
almen interesse, navnlig for så vidt angår 
regulering af indhold og politikken på det 
audiovisuelle område, i overensstemmelse 
med princippet om teknologineutralitet, der 
begrunder adskillelsen af bestemmelserne 
om transmission og bestemmelserne om 
indhold.

Or. fr

Begrundelse

Princippet om teknologineutralitet giver frihed i udviklingen af transmissionsteknologier, der 
henhører under passende normer og bestemmelser, og fastlægger en konsekvent ramme for 
bestemmelserne om indhold.

Ændringsforslag af Pilar del Castillo Vera

Ændringsforslag 49
BETRAGTNING 12

(12) Bestemmelserne i dette direktiv bør ikke 
indebære, at medlemsstaterne skal indføre - 
eller tilskyndes til at indføre - nye systemer 
med licenser eller administrative tilladelser 
for nogen medietype.

(12) Bestemmelserne i dette direktiv bør ikke 
indebære, at medlemsstaterne skal indføre - 
eller tilskyndes til at indføre - nye systemer 
med licenser eller administrative tilladelser 
for nogen medietype. Licenser eller 
administrative tilladelser bør heller ikke 
kunne inddrages, uden at spørgsmålet har 
været for en domstol.

Or. es

Begrundelse

Den europæiske lovgivning sikrer friheden til at modtage og meddele oplysninger eller tanker 
uden indblanding fra offentlige myndigheders side. Man kan ikke fratage borgernes deres ret 
til at modtage information via den kanal, de sædvanligvis stiller ind på, uden at spørgsmålet 
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har været for en domstol. Det effektive værn om de grundlæggende rettigheder og 
frihedsrettigheder henhører direkte under domstolene.

Ændringsforslag af Eluned Morgan

Ændringsforslag 50
BETRAGTNING 13

(13) Definitionen af audiovisuelle 
medietjenester omfatter alle audiovisuelle 
massemedietjenester, uanset om de er 
programlagte eller bygger på selvvalg. Den 
omfatter dog kun tjenester, der falder inden 
for traktatens definition af tjenesteydelser, 
hvilket vil sige, at den omfatter enhver form 
for økonomisk virksomhed, herunder den, 
der udøves af public service-virksomheder, 
men ikke ikke-økonomiske aktiviteter, som 
f.eks. rent private websteder.

(13) Definitionen af audiovisuelle 
medietjenester omfatter alle 
audiovisuelle massemedietjenester, 
uanset om de er programlagte eller 
bygger på selvvalg. Den omfatter dog 
kun tjenester, der falder inden for 
traktatens definition af tjenesteydelser, 
hvilket vil sige, at den omfatter enhver 
form for økonomisk virksomhed, 
herunder den, der udøves af public 
service-virksomheder, som primært er
ikke-økonomiske (tekst udgår), som 
f.eks. rent private websteder, 
distribution og udveksling af 
audiovisuelt materiale for at give 
udtryk for personlige opfattelser, 
tjenester, som distribuerer 
audiovisuelt brugergenereret indhold 
til udveksling inden for 
interessefællesskaber eller andre 
ikke-lineære tjenester, som ikke har 
en klar indvirkning på en væsentlig 
del af offentligheden.

Or. en

Begrundelse

En klarlægning vil være med til at berolige brugerne, så de bliver klar over, at direktivet ikke 
vil ændre den måde, hvorpå de kan udnytte det kreative potentiale i internettet på, herunder 
online audiovisuelt materiale, dog forudsat at de overholder straffeloven.

Ændringsforslag af Catherine Trautmann

Ændringsforslag 51



AM\622816DA.doc 17/93 PE 376.424v01-00

DA

BETRAGTNING 13

(13) Definitionen af audiovisuelle 
medietjenester omfatter alle audiovisuelle 
massemedietjenester, uanset om de er 
programlagte eller bygger på selvvalg. Den 
omfatter dog kun tjenester, der falder inden 
for traktatens definition af tjenesteydelser, 
hvilket vil sige, at den omfatter enhver form 
for økonomisk virksomhed, herunder den, 
der udøves af public service-virksomheder, 
men ikke ikke-økonomiske aktiviteter, som 
f.eks. rent private websteder.

(13) Definitionen af audiovisuelle 
medietjenester omfatter alle audiovisuelle 
massemedietjenester, uanset om den 
redaktionelle udformning og udbyderens 
ansvar kommer til udtryk i en 
programflade eller et selvvalgskatalog, der 
er udarbejdet inden for rammerne af 
professionelle kriterier. Den omfatter dog 
kun tjenester, der falder inden for traktatens 
definition af tjenesteydelser, hvilket vil sige, 
at den omfatter enhver form for økonomisk 
virksomhed, herunder den, der udøves af 
public service-virksomheder.

Or. fr

Begrundelse

Præcisering af udbyderens ansvar.

Ændringsforslag af John Purvis

Ændringsforslag 52
BETRAGTNING 13

(13) Definitionen af audiovisuelle 
medietjenester omfatter alle audiovisuelle 
massemedietjenester, uanset om de er 
programlagte eller bygger på selvvalg. Den
omfatter dog kun tjenester, der falder inden 
for traktatens definition af tjenesteydelser, 
hvilket vil sige, at den omfatter enhver form 
for økonomisk virksomhed, herunder den, 
der udøves af public service-virksomheder, 
men ikke ikke-økonomiske aktiviteter, som 
f.eks. rent private websteder.

(13) Definitionen af audiovisuelle 
medietjenester omfatter alle audiovisuelle 
massemedietjenester, uanset om de er 
programlagte eller bygger på selvvalg. Dette 
direktiv omfatter dog kun lineære og 
audiovisuelle medietjenester, som defineret 
nedenfor, og som falder inden for traktatens 
definition af tjenesteydelser, men ikke ikke-
økonomiske aktiviteter, som f.eks. 
brugergenereret indhold eller rent private 
websteder eller enhver form for privat 
korrespondance som f.eks. e-breve.

Or. en

Begrundelse
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Definitionen på tv-spredning skal ændres, så den omfatter tjenester, som er af samme 
karakter som traditionel programlagt tv-spredningsvirksomhed, men som leveres af andre 
platforme. Det bør imidlertid udtrykkeligt fastslås, at brugergenereret indhold, private 
websteder, osv. ikke er omfattet.

Ændringsforslag af Eluned Morgan

Ændringsforslag 53
BETRAGTNING 13

(13) Definitionen af audiovisuelle 
medietjenester omfatter alle audiovisuelle 
massemedietjenester, uanset om de er 
programlagte eller bygger på selvvalg. Den 
omfatter dog kun tjenester, der falder inden 
for traktatens definition af tjenesteydelser, 
hvilket vil sige, at den omfatter enhver form 
for økonomisk virksomhed, herunder den, 
der udøves af public service-virksomheder, 
men ikke ikke-økonomiske aktiviteter, som 
f.eks. rent private websteder.

(13) Definitionen af audiovisuelle 
medietjenester omfatter alle audiovisuelle 
massemedietjenester, uanset om de er 
programlagte eller bygger på selvvalg. Den 
omfatter dog kun tjenester, der falder inden 
for traktatens definition af tjenesteydelser, 
hvilket vil sige, at den omfatter enhver form 
for økonomisk virksomhed, herunder den, 
der udøves af public service-virksomheder, 
men ikke ikke-økonomiske aktiviteter, som 
f.eks. rent private websteder. Den omfatter 
heller ikke informationssamfundstjenester 
som defineret i artikel 1 i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 98/48/EF 
af 20. juli 1998 om ændring af direktiv 
98/34/EF om en informationsprocedure 
med hensyn til tekniske standarder og 
forskrifter.

________________
1 EFT L 217 af 5.8.1998, s. 18.

Or. en

Begrundelse

Dette klarlægger, at direktivets anvendelsesområde vedrører tv-tjenester og tv-lignende 
tjenester, som det oprindeligt var meningen, og hvor der blev taget højde for forskellen 
mellem "massemedier" og "personaliserede medier".

Ændringsforslag af Erika Mann

Ændringsforslag 54
BETRAGTNING 13 A (ny)
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(13a) Gentagen levering af det samme 
indhold som f.eks. gentagne loops og near 
video on demand og live streaming af 
begivneheder bør betragtes som ikke-
lineære tjenester.

Or. en

Begrundelse

Gentagne loops og near video on demand indeholder den samme brugererfaring som ikke-
lineære tjenester og bør derfor behandles på samme måde. De er blot baseret på forskellig 
teknologier. Tidspunktet for live streaming af en begivenhed bestemmes af den, der 
organiserer begivenheden, og ikke af medietjenesteudbyderen.

Ændringsforslag af Rebecca Harms

Ændringsforslag 55
BETRAGTNING 14
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(14) Definitionen af audiovisuelle 
medietjenester omfatter massemedier, hvis 
funktion er at informere, underholde og
oplyse, men ikke nogen form for privat 
korrespondance, som f.eks. e-breve, der 
udsendes til et begrænset antal modtagere. 
Definitionen udelukker også alle tjenester, 
der ikke er har til formål at distribuere 
audiovisuelt indhold, dvs. hvis eventuelle 
audiovisuelle indhold blot er en 
biomstændighed ved tjenesten og ikke dens 
hovedformål. Eksempler på dette kunne være 
websteder, der kun indeholder audiovisuelle 
elementer, der fungerer som støtte, f.eks. 
animerede grafiske elementer, små
reklamespots eller information om et produkt 
eller en ikke-audiovisuel tjeneste.

(14) Definitionen af audiovisuelle 
medietjenester omfatter massemedier, hvis 
funktion er at informere, underholde, (tekst 
udgår) oplyse og især bidrage til den 
offentlige meningsdannelse, men ikke 
nogen form for privat korrespondance, som 
f.eks. e-breve, der udsendes til et begrænset 
antal modtagere. Definitionen udelukker 
også alle tjenester, der ikke har til formål at 
distribuere audiovisuelt indhold, dvs. hvis 
eventuelle audiovisuelle indhold blot er en 
biomstændighed ved tjenesten og ikke dens 
hovedformål. Eksempler på dette kunne være 
websteder, der kun indeholder audiovisuelle 
elementer, der fungerer som støtte, f.eks. 
animerede grafiske elementer, små
reklamespots eller information om et produkt 
eller en ikke-audiovisuel tjeneste. Yderligere 
eksempler omfatter onlinespil, forudsat at 
hovedformålet med den audiovisuelle 
medietjeneste ikke er opfyldt, og 
søgemaskiner, når spredningen af 
audiovisuelt materiale ikke er 
hovedformålet, selv om en søgning 
undertiden resulterer i et tilbud om 
audiovisuelt materiale.

Or. en

Begrundelse

I nogle medlemsstater bruges bidraget til den offentlige meningsdannelse (i bred forstand) 
som kriterium til at skelne "medie"tjenester fra andre tjenester. Desuden er dette en definition 
af audiovisuelle medietjenester efter indholdsbaserede retningslinjer. Som Kommissionen selv 
har fremhævet, skal direktivet ikke dække ikke-økonomiske aktiviteter. Private websteder og 
andet privat indhold, så som blogs, skal ikke reguleres. Det samme skal gælde halv-privat 
indhold, så som informationer fra lokale klubber eller skolebegivenheder. Dette er også i 
overensstemmelse med definitionen på tjenester i traktatens artikel 50. Denne type indhold 
bør derfor udelades fra tekstens anvendelsesområde.

Ændringsforslag af Lena Ek

Ændringsforslag 56
BETRAGTNING 14
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(14) Definitionen af audiovisuelle 
medietjenester omfatter massemedier, hvis 
funktion er at informere, underholde og 
oplyse, men ikke nogen form for privat 
korrespondance, som f.eks. e-breve, der 
udsendes til et begrænset antal modtagere. 
Definitionen udelukker også alle tjenester, 
der ikke er har til formål at distribuere 
audiovisuelt indhold, dvs. hvis eventuelle 
audiovisuelle indhold blot er en 
biomstændighed ved tjenesten og ikke dens 
hovedformål. Eksempler på dette kunne være 
websteder, der kun indeholder audiovisuelle 
elementer, der fungerer som støtte, f.eks. 
animerede grafiske elementer, små
reklamespots eller information om et produkt 
eller en ikke-audiovisuel tjeneste.

(14) Definitionen af audiovisuelle 
medietjenester omfatter massemedier, hvis 
funktion er at informere, underholde og 
oplyse, men ikke nogen form for privat 
korrespondance, som f.eks. e-breve, der 
udsendes til et begrænset antal modtagere. 
Den omfatter ikke 
informationssamfundstjenester som 
defineret i artikel 1 i direktiv 98/48/EF.
Definitionen udelukker også alle tjenester, 
der ikke har til formål at distribuere 
audiovisuelt indhold, dvs. hvis eventuelle 
audiovisuelle indhold blot er en 
biomstændighed ved tjenesten og ikke dens 
hovedformål. Eksempler på dette kunne være 
søgemaskiner, websteder, der kun 
indeholder audiovisuelle elementer, der 
fungerer som støtte, f.eks. animerede 
grafiske elementer, små reklamespots eller 
information om et produkt eller en ikke-
audiovisuel tjeneste.

Or. en

Begrundelse

Dette klarlægger, at direktivets anvendelsesområde vedrører tv-tjenester og tv-lignende 
tjenester, som det oprindeligt var meningen, og hvor der blev taget højde for forskellen 
mellem "massemedier" og "personaliserede medier".

Ændringsforslag af Erika Mann

Ændringsforslag 57
BETRAGTNING 14 A (ny)
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(14a) Kun de selvvalgstjenester, der sigter 
mod det samme massemarked, kan opnå
den indvirkning på samfundet, som tv-
spredningsvirksomheder har. 
Selvvalgstjenester, der sigter mod et 
massemarked, skal tilbyde et 
hensigtsmæssigt diversificeret tv-
programkatalog. Regler, der skal beskytte 
såvel mål af offentlig interesse som 
forhindre konkurrenceforvridning mellem 
lineære og ikke-lineære tjenester, bør 
derfor kun gælde for de ikke-lineære 
tjenester, der tilbyder et sådant katalog.

Or. en

Begrundelse

Udvidelse af anvendelsesområdet for direktivet har været begrundet dels i et antaget behov 
for at skabe lige konkurrenceforhold mellem traditionelle tv-spredningsvirksomheder og 
udbydere af ikke-lineære tjenester. Det følger heraf, at kun de ikke-lineære udbydere, der er 
inde på det samme marked som de traditionelle tv-spredningsvirksomheder, skal pålægges 
forpligtelser. I betragtning 13 og 14 i Kommissionens forslag er det fastsat, at direktivet kun 
bør gælde for tjenester af "massemedie"-karakter

Tilføjelsen til betragtning 14 er med til at definere denne hensigt på det ikke-lineære område.
Kun tjenester med et diversificeret programtilbud vil kunne henvende sig til det samme 
massemarked som almindelige tv-spredningsvirksomheder. EU's konkurrencelovgivning 
knytter til dels markedsdefinition til potentiale for substitution på udbudssiden. På området 
audiovisuelle tjenester er et sådant potentiale begrænset af den tid og de penge, der kræves til 
at udarbejde et diversificeret programkatalog.

Ændringsforslag af Edit Herczog

Ændringsforslag 58
BETRAGTNING 14 A (ny)
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(14a) Der er en række tekniske og juridiske 
forskelle mellem traditionelle tv-
spredningsvirksomheder og 
internettjenester. Definitionerne af 
tjenester i dette direktiv bør derfor kun 
gælde for dette direktiv uden at berøre 
anvendelsesområdet og vilkårene for 
underliggende rettigheder, der reguleres af 
anden relevant lovgivning.

Or. en

Begrundelse

I modsætning til traditionelle tv-spredningstjenester er der ikke nødvendigvis begrænsninger 
på internettjenesters territoriale anvendelsesområde, internetudbyderes kontrol med 
udbredelsen af indholdet er væsentlig større end tilfældet er for traditionelle tv-
spredningstjenester og strukturen i og karakteren af de to kategorier af tjenester er så
forskellig, at en tilnærmelse mellem internettjenester og tv-spredningstjenester i de fleste 
tilfælde ville være urealistisk og derfor umulig at gennemføre i praksis.

Ændringsforslag af John Purvis

Ændringsforslag 59
BETRAGTNING 15

(15) Dette direktiv omfatter ikke 
elektroniske udgaver af aviser og blade.

(15) Dette direktiv omfatter ikke 
elektroniske udgaver af aviser, blade, 
tidsskrifter, dagblade eller bøger, når det 
visuelle indhold i overvejende grad er 
statisk.

Or. en

Begrundelse

Specificering.

Ændringsforslag af John Purvis

Ændringsforslag 60
BETRAGTNING 16
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(16) Udtrykket 'audiovisuel' betegner levende 
billeder med eller uden lyd og omfatter 
således stumfilm, men ikke lydtransmission 
eller radio.

(16) I dette direktiv forstås ved udtrykket 
'audiovisuel' (tekst udgår) levende billeder 
med eller uden lyd, og det omfatter således 
stumfilm, men ikke lydtransmission eller 
radio.

Or. en

Begrundelse

En specificering, da udtrykket "audiovisuel" i andre retsakter omfatter radio , f.eks. 
klassifikationen af tjenester i WTO's almindelige overenskomst om handel med tjenesteydelser 
(GATS).

Ændringsforslag af Catherine Trautmann

Ændringsforslag 61
BETRAGTNING 16 A (ny)

(16a) En audiovisuel medietjeneste består 
af programmer, dvs. en række levende 
billeder med eller uden lyd, under 
redaktionelt ansvar, der udsendes af en 
medietjenesteudbyder inden for en 
programflade, eller er indeholdt i et 
katalog.

Or. fr

Begrundelse

Præcisering af audiovisuel medietjeneste.

Ændringsforslag af John Purvis

Ændringsforslag 62
BETRAGTNING 18
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(18) Ud over reklame og teleshopping 
defineres det bredere begreb 'audiovisuel 
kommerciel kommunikation'. Det indbefatter 
levende billeder med eller uden lyd, som 
følger audiovisuelle medietjenester og har til 
formål direkte eller indirekte at fremme 
afsætningen af varer eller tjenesteydelser eller 
promovere et image for en fysisk eller 
juridisk person, der udøver 
erhvervsvirksomhed. Det omfatter således 
ikke public service-meddelelser og 
vederlagsfrie indslag til fordel for 
velgørenhed.

(18) Ud over reklame og teleshopping 
defineres det bredere begreb 'audiovisuel 
kommerciel kommunikation'. Det indbefatter 
levende billeder med eller uden lyd, som 
transmitteres som en del af lineære
audiovisuelle medietjenester og har til formål 
direkte eller indirekte at fremme afsætningen 
af varer eller tjenesteydelser eller promovere 
et image for en fysisk eller juridisk person, 
der udøver erhvervsvirksomhed. Det 
omfatter således ikke public service-
meddelelser og vederlagsfrie indslag til fordel 
for velgørenhed.

Or. en

Begrundelse

En begrænsning af definitionen til lineær audiovisuel kommerciel kommunikation vil 
minimere risikoen for sammenblanding med definitioner af kommerciel kommunikation i 
anden EU-lovgivning som f.eks. direktivet om elektronisk handel og direktivet om 
databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation.

Ændringsforslag af John Purvis

Ændringsforslag 63
BETRAGTNING 19 A (ny)

(19a) Med henblik på at fremme en stærk, 
konkurrencedygtig og integreret europæisk 
audiovisuel industri og øge 
mediepluralismen i Den Europæiske Union 
er det af afgørende betydning, at kun en 
medlemsstat har jurisdiktion over for en 
audiovisuel medietjenesteudbyder. Derfor 
bør det etableringskriterium, der anvendes 
til at fastlægge en sådan jurisdiktion, være 
som fastsat i direktiv 97/36/EF.

Or. en

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at styrke princippet om oprindelsesland og specifikt 
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de gældende definitioner af etablering og jurisdiktion, som hidtil har fungeret effektivt med 
hensyn til at lette tv-spredning på tværs af grænserne.

Ændringsforslag af Catherine Trautmann

Ændringsforslag 64
BETRAGTNING 19 A (ny)

(19a) Da respekten for 
informationspluralismen er et 
grundlæggende princip inden for Den 
Europæiske Union, er medlemsstaterne 
nødsaget til at forhindre dominerende 
stillinger, der skader dette princip, og sikre 
informationsfriheden ved foranstaltninger, 
der kan sikre en ikke-diskriminerende 
adgang til udbud fra audiovisuelle 
medieudbydere på public service-området.

Or. fr

Begrundelse

Respekten for informationspluralismen skal komme til udtryk ved passende bestemmelser som 
f.eks. "must carry".

Ændringsforslag af Pilar del Castillo Vera

Ændringsforslag 65
BETRAGTNING 20

(20) Den teknologiske udvikling, især 
inden for digitale satellitprogrammer, 
betyder, at der må anlægges subsidiære 
kriterier for at sikre, at reguleringen bliver 
hensigtsmæssig og gennemføres effektivt, 
og for at give aktørerne faktisk magt over 
indholdet af en tjeneste, der udbyder 
audiovisuelle programmer.

udgår

Or. es
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Begrundelse

I den digitale tidsalder har forbrugerne stadig større kontrol med indholdet og har derfor 
stadig mindre behov for beskyttelse. Det giver ingen mening at øge reguleringen med hensyn 
til indholdet, når pluralismen bliver stadig større.

Ændringsforslag af Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia, Monica 
Frassoni

Ændringsforslag 66
BETRAGTNING 21 A (ny)

(21a) Definitionen af “almindeligt 
forbrugerudstyr” bør omfatte 
funktionsdygtighed for at garantere, at 
audiovisuelle medietjenester er tilgængelige 
for handicappede og ældre. Adgangen til 
disse tjenester bør blandt andet omfatte 
tegnsprog, tekstning, audio deskription af 
billeder, audible subtitling (oplæsning af 
undertekster) og en vejledning til menuen, 
der er let at forstå og let at anvende.

Or. it

Begrundelse

Definitionen af “almindeligt forbrugerudstyr” bør også tage højde for 
tilgængelighedskriterierne for handicappede og ældre.

Ændringsforslag af Nikolaos Vakalis

Ændringsforslag 67
BETRAGTNING 24
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(24) Uanset oprindelseslandsprincippet kan 
medlemsstaterne under dette direktiv på visse 
betingelser, jf. direktivets artikel 2a, og efter 
at have fulgt den procedure, direktivet 
fastlægger, træffe foranstaltninger, som 
begrænser den frie bevægelighed for tv-
spredningsvirksomhed. Ifølge fast praksis 
ved Domstolen skal enhver begrænsning i 
den frie udveksling af tjenesteydelser, som 
enhver anden afvigelse fra et grundlæggende
traktatprincip, fortolkes restriktivt.

(24) Uanset oprindelseslandsprincippet kan 
medlemsstaterne under dette direktiv på visse 
betingelser, jf. direktivets artikel 2a, og efter 
at have fulgt den procedure, direktivet 
fastlægger, træffe foranstaltninger, som 
begrænser den frie bevægelighed for 
audiovisuelle medietjenester. Ifølge fast 
praksis ved Domstolen skal enhver 
begrænsning i den frie udveksling af 
tjenesteydelser, som enhver anden afvigelse 
fra et grundlæggende traktatprincip, 
fortolkes restriktivt.

Or. en

Begrundelse

Artikel 2a bør dække alle audiovisuelle medietjenester.

Ændringsforslag af Rebecca Harms, Monica Frassoni

Ændringsforslag 68
BETRAGTNING 25



AM\622816DA.doc 29/93 PE 376.424v01-00

DA

(25) I meddelelsen til Rådet og Europa-
Parlamentet om bedre regulering for vækst 
og beskæftigelse i Den Europæiske Union 
understregede Kommissionen, at der måtte 
foretages en omhyggelig analyse af, hvilken 
reguleringsmetode der er mest 
hensigtsmæssig, og især om lovgivning er at 
foretrække i en bestemt sektor for et bestemt 
problem, eller om man bør overveje 
alternative metoder, f.eks. samregulering 
eller selvregulering. For samregulering og 
selvregulering findes de definitioner, 
kriterier og procedurer, der blev opnået 
enighed om, i den interinstitutionelle aftale 
om bedre lovgivning. Erfaringerne viste, at 
sam- og selvregulering, der gennemføres 
efter medlemsstaternes forskellige 
retstraditioner, kan spille en væsentlig rolle 
for realiseringen af en højere grad af 
forbrugerbeskyttelse.

(25) I meddelelsen til Rådet og Europa-
Parlamentet om bedre regulering for vækst 
og beskæftigelse i Den Europæiske Union 
understregede Kommissionen, at der måtte 
foretages en omhyggelig analyse af, hvilken 
reguleringsmetode der er mest 
hensigtsmæssig, og især om lovgivning er at 
foretrække i en bestemt sektor for et bestemt 
problem, eller om man bør overveje 
alternative metoder, f.eks. samregulering 
eller selvregulering. Forfølgelsen af mål af 
offentlig interesse i forbindelse med ikke-
lineære tjenester vil blive mere effektiv, 
hvis det sker med aktiv støtte fra 
tjenesteudbyderne selv. Medlemsstaterne 
opfordres til i udstrakt grad at bruge 
gennemskuelige og bredt delte 
samregulerede systemer på alle de områder 
under dette direktiv, der gælder for alle 
audiovisuelle medietjenesteudbydere.
Selvregulering kan være en alternativ 
metode til gennemførelse af visse 
bestemmelser i dette direktiv, men kan ikke 
træde i stedet for de lovgivende 
myndigheders forpligtelser. Samregulering 
udgør således den nødvendige "retlige 
forbindelse" mellem selvregulering og de 
nationale lovgivende myndigheder. De 
særlige betingelser i medlemsstaternes 
nationale medieregulering skal overholdes.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne fremmer systemer for samregulering på de områder, der samordnes ved 
dette direktiv. Sådanne systemer skal nyde bred accept blandt de vigtigste berørte parter og 
rumme midler til effektiv håndhævelse. Hvis medlemsstaterne overlader det til 
selvregulerende organer at opfylde målsætningerne i dette direktiv, skal bestemmelserne 
herfor være tilstrækkeligt klare.

Ændringsforslag af Catherine Trautmann

Ændringsforslag 69
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BETRAGTNING 25

(25) I meddelelsen til Rådet og Europa-
Parlamentet om bedre regulering for vækst 
og beskæftigelse i Den Europæiske Union 
understregede Kommissionen, at der måtte 
foretages en omhyggelig analyse af, hvilken 
reguleringsmetode der er mest 
hensigtsmæssig, og især om lovgivning er at 
foretrække i en bestemt sektor for et bestemt 
problem, eller om man bør overveje 
alternative metoder, f.eks. samregulering 
eller selvregulering. For samregulering og 
selvregulering findes de definitioner, kriterier 
og procedurer, der blev opnået enighed om, i 
den interinstitutionelle aftale om bedre 
lovgivning. Erfaringerne viste, at sam- og 
selvregulering, der gennemføres efter 
medlemsstaternes forskellige retstraditioner, 
kan spille en væsentlig rolle for realiseringen 
af en højere grad af forbrugerbeskyttelse.

(25) I meddelelsen til Rådet og Europa-
Parlamentet om bedre regulering for vækst 
og beskæftigelse i Den Europæiske Union 
understregede Kommissionen, at der måtte 
foretages en omhyggelig analyse af, hvilken 
reguleringsmetode der er mest 
hensigtsmæssig, og især om lovgivning er at 
foretrække i en bestemt sektor for et bestemt 
problem, eller om man bør overveje 
alternative metoder, f.eks. samregulering 
eller selvregulering. For samregulering og 
selvregulering findes de definitioner, kriterier 
og procedurer, der blev opnået enighed om, i 
den interinstitutionelle aftale om bedre 
lovgivning. Erfaringerne viste, at sam- og 
selvregulering, der gennemføres efter 
medlemsstaternes forskellige retstraditioner, 
kan spille en væsentlig rolle for realiseringen 
af en højere grad af forbrugerbeskyttelse.

De foranstaltninger, der træffes for at 
gennemføre målsætninger af almen 
interesse inden for sektoren for nye 
audiovisuelle medietjenester, vil være mere 
effektive, hvis de træffes med aktiv støtte 
fra tjenesteudbyderne selv. 
Medlemsstaterne kan derfor i højere grad 
gøre brug af gennemskuelige 
samreguleringsmekanismer, der anvendes i 
fællesskab, navnlig for ikke-lineære 
tjenester.
Sam- og selvregulering skal anvendes til 
gennemførelse af dette direktiv og i 
overensstemmelse med dette efter 
medlemsstaternes forskellige 
retstraditioner.

Or. fr

Begrundelse

Præcisering af samspillet mellem reguelring i henhold til direktivet, som gennemføres i 
medlemsstaterne, og sam- og selvregulering.
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Ændringsforslag af Eluned Morgan

Ændringsforslag 70
BETRAGTNING 25

(25) I meddelelsen til Rådet og Europa-
Parlamentet om bedre regulering for vækst 
og beskæftigelse i Den Europæiske Union 
understregede Kommissionen, at der måtte 
foretages en omhyggelig analyse af, 
hvilken reguleringsmetode der er mest 
hensigtsmæssig, og især om lovgivning er 
at foretrække i en bestemt sektor for et 
bestemt problem, eller om man bør overveje 
alternative metoder, f.eks. samregulering 
eller selvregulering. For samregulering og 
selvregulering findes de definitioner, 
kriterier og procedurer, der blev opnået 
enighed om, i den interinstitutionelle aftale 
om bedre lovgivning. Erfaringerne viste, at 
sam- og selvregulering, der gennemføres 
efter medlemsstaternes forskellige 
retstraditioner, kan spille en væsentlig rolle 
for realiseringen af en højere grad af 
forbrugerbeskyttelse.

(25) Erfaringerne viste, at sam- og 
selvregulering, der gennemføres efter 
medlemsstaternes forskellige retstraditioner, 
kan spille en væsentlig rolle for realiseringen 
af en højere grad af publikums- og 
forbrugerbeskyttelse.

Or. en

Begrundelse

I de dokumenter, der henvises til i betragtningerne, især den interinstitutionelle aftale om 
bedre lovgivning, er der fastsat følgende:
"Kommissionen sikrer, at anvendelse af samregulering og selvregulering ikke [kan] anvendes, 
hvis de grundlæggende rettigheder eller vigtige politiske valg står på spil, eller i situationer, 
hvor reglerne skal anvendes ensartet i alle medlemsstaterne." 
Udtrykkelig henvisning til aftalen kan skabe forvirring, for så vidt angår muligheden for at 
anvende selvregulering på områder, der er dækket af direktivet, og som kan siges at 
indeholde "vigtige politiske valg" eller "grundlæggende rettigheder" som f.eks. beskyttelse af 
den menneskelige værdighed (jf. betragtning 30, som berettiger harmonisering i direktivet på
det grundlag, at det omhandler vigtige målsætninger af almen interesse).

Ændringsforslag af John Purvis
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Ændringsforslag 71
BETRAGTNING 25

(25) I meddelelsen til Rådet og Europa-
Parlamentet om bedre regulering for vækst 
og beskæftigelse i Den Europæiske Union 
understregede Kommissionen, at der måtte 
foretages en omhyggelig analyse af, 
hvilken reguleringsmetode der er mest 
hensigtsmæssig, og især om lovgivning er 
at foretrække i en bestemt sektor for et 
bestemt problem, eller om man bør overveje 
alternative metoder, f.eks. samregulering 
eller selvregulering. For samregulering og 
selvregulering findes de definitioner, 
kriterier og procedurer, der blev opnået 
enighed om, i den interinstitutionelle aftale 
om bedre lovgivning. Erfaringerne viste, at 
sam- og selvregulering, der gennemføres 
efter medlemsstaternes forskellige 
retstraditioner, kan spille en væsentlig rolle 
for realiseringen af en højere grad af 
forbrugerbeskyttelse.

(25) Erfaringerne har vist, at sam- og 
selvregulering, der gennemføres efter 
medlemsstaternes forskellige retstraditioner, 
kan spille en væsentlig rolle for realiseringen 
af en højere grad af publikums- og 
forbrugerbeskyttelse.

Or. en

Begrundelse

Definitionen i den internationale aftale om bedre lovgivning giver kun én mulighed for 
etablering af en selv- eller samregulerende mekanisme og er ikke i overensstemmelse med en 
række af de modeller for selv- og samregulering, der findes i Europa.  Eftersom sam- og 
selvregulering har givet gode resultater, vil det ikke være hensigtsmæssigt at indføre 
restriktive definitioner.

Ændringsforslag af John Purvis

Ændringsforslag 72
BETRAGTNING 25 A (ny)
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(25a) Forfølgelsen af mål af offentlig 
interesse i forbindelse med ikke-lineære 
tjenester vil blive mere effektiv, hvis det 
sker med aktiv støtte fra tjenesteudbyderne 
selv. Medlemsstaterne opfordres til i 
udstrakt grad at bruge gennemskuelige og 
bredt delte selv- og samregulerede systemer.

Or. en

Ændringsforslag af Angelika Niebler

Ændringsforslag 73
BETRAGTNING 26

(26) Tv-spredningsvirksomheder kan købe 
eneret til transmission af begivenheder af 
interesse for offentligheden som 
underholdningsprogrammer. Det er imidlertid 
vigtigt at fremme pluralismen gennem 
mangfoldighed inden for produktion og 
programsætning af nyheder overalt i EU og 
at respektere de principper, der er nedfældet i 
artikel 11 i Den Europæiske Unions charter 
om grundlæggende rettigheder.

(26) Tv-spredningsvirksomheder kan købe 
eneret til transmission af begivenheder af 
interesse for offentligheden som 
underholdningsprogrammer. Det er imidlertid 
vigtigt at fremme pluralismen gennem 
mangfoldighed inden for produktion og 
programsætning af nyheder overalt i EU og 
at respektere de principper, der er nedfældet i 
artikel 11 i Den Europæiske Unions charter 
om grundlæggende rettigheder. Såfremt 
medlemsstaterne med henblik herpå har 
tilladelse til at udarbejde lister med 
begivenheder af væsentlig samfundsmæssig 
interesse, der ikke skal udsendes på
eneretsbasis, er det op til den enkelte 
medlemsstat at afgøre, hvorvidt en sådan 
liste skal udarbejdes, hvilke begivenheder 
der anses for at være af væsentlig 
samfundsmæssig interesse, hvorledes 
begrebet "betydelig del af befolkningen" 
skal defineres og hvilken form for 
udsendelse der skal være tale om.

Or. de

Begrundelse

Det skal være op til den enkelte medlemsstat at afgøre, hvilke begivenheder der anses for at 
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være af væsentlig samfundsmæssig interesse, hvorledes begrebet "betydelig del af 
befolkningen" skal defineres og hvilken form for udsendelse der skal være tale om.

Ændringsforslag af Pilar del Castillo Vera

Ændringsforslag 74
BETRAGTNING 26

(26) Tv-spredningsvirksomheder kan købe 
eneret til transmission af begivenheder af 
interesse for offentligheden som 
underholdningsprogrammer. Det er imidlertid 
vigtigt at fremme pluralismen gennem 
mangfoldighed inden for produktion og 
programsætning af nyheder overalt i EU og 
at respektere de principper, der er nedfældet i 
artikel 11 i Den Europæiske Unions charter 
om grundlæggende rettigheder. 

(26) Tv-spredningsvirksomheder kan købe 
eneret til transmission af begivenheder af 
interesse for offentligheden som 
underholdningsprogrammer. Det er imidlertid 
vigtigt at fremme pluralismen gennem 
mangfoldighed inden for produktion og 
programsætning af nyheder overalt i EU og 
at respektere de principper, der er nedfældet i 
artikel 11 i Den Europæiske Unions charter 
om grundlæggende rettigheder, således at 
brugerne sættes i stand til at modtage frit 
tilgængelige udsendelser fra de mest 
relevante begivenheder i de enkelte 
medlemsstater i henhold til den nationale 
lovgivning. Ved "frit tilgængelig" forstås i 
denne sammenhæng, at mere end 95 % af 
brugerne i hver medlemsstat kan modtage 
signalet klart og direkte uden at skulle 
installere nogen anordning i deres hjem 
eller foretage nogen supplerende ændring 
af infrastrukturen i den ejendom, hvor de 
bor.

Or. es

Begrundelse

For at der kan være tale om "fri tilgængelighed" i denne sammenhæng skal to betingelser 
være opfyldt: tjenesten skal være gratis (der skal ikke betales for at få adgang til den), og alle 
borgere (så tæt på 100 % som muligt) skal kunne modtage den.

Ændringsforslag af Rebecca Harms

Ændringsforslag 75
BETRAGTNING 27
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(27) For at værne om den grundlæggende 
frihed til at modtage oplysninger og sikre, at 
seernes interesser i EU nyder den fornødne 
beskyttelse i fuldt omfang, bør
enerettighedshavere til begivenheder, der har 
offentlighedens interesse, yde andre tv-
spredningsvirksomheder og mellemled, der 
optræder på vegne af tv-
spredningsvirksomheder, ret til at benytte 
korte uddrag i generelle nyhedsprogrammer 
på loyale, rimelige og ikke-diskriminerende 
vilkår under behørig hensyntagen til 
enerettighederne. Vilkårene bør meddeles i 
god til før hver begivenhed, der har 
offentlighedens interesse, således at andre har 
tid til at gøre brug af deres ret. Sådanne 
korte uddrag bør som hovedregel ikke være 
længere end 90 sekunder.

(27) or at værne om den grundlæggende 
frihed til at modtage oplysninger og sikre, at 
seernes interesser i EU nyder den fornødne 
beskyttelse i fuldt omfang, skal
enerettighedshavere til begivenheder, der har 
offentlighedens interesse, yde andre tv-
spredningsvirksomheder og mellemled som 
f.eks. nye bureauer, der optræder direkte på
vegne af godkendte tv-
spredningsvirksomheder, ret til at benytte 
korte uddrag i generelle nyhedsprogrammer 
på loyale, rimelige og ikke-diskriminerende 
vilkår under behørig hensyntagen til 
enerettighederne. Vilkårene bør meddeles i 
god til før hver begivenhed, der har 
offentlighedens interesse, således at andre har 
tid til at gøre brug af deres ret. Sådanne 
korte uddrag bør som hovedregel ikke være 
længere end 90 sekunder, sendes inden 
begivenheden slutter, screenes senere end 
36 timer efter begivenheden og anvendes til 
at etablere et offentligt arkiv, og logoet eller 
andre kendetegn på den oprindelige tv-
spredningsvirksomhed skal ikke fjernes.
Korte uddrag bør ikke bruges i ikke-lineære 
tjenester. Hvis en anden tv-
spredningsvirksomhed i den samme 
medlemsstat har fået eneret til den 
pågældende begivenhed, skal der søges om 
adgang til den hos denne tv-
spredningsvirksomhed. På denne måde 
bidrager medlemsstaterne til at efterleve 
deres hensigtserklæring i artikel 9 i 
Europarådets europæiske konvention om 
grænseoverskridende fjernsyn.

Or. en

Begrundelse

Retten til korte reportager er nødvendig for at beskytte borgernes ret til information.
Kommissionens forslag vedrørende korte reportager er ikke vidtrækkende nok, da det ikke 
som sådan etablerer en europæisk ret til korte reportager . En sådan ret ville imidlertid være 
til stor fordel for især små tv-tjenesteudbydere i de mindre medlemsstater. Etablering af en 
paneuropæisk ret til korte nyheder ville rette op på markedssvigt, hvor tv-
spredningsvirksomheder ikke kan få tilladelse til at lægge korte tv-nyhedsudsendelser om 
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store begivenheder, der finder sted i andre medlemsstater, ind i deres normale 
nyhedsprogrammer. Da det er vigtigt, at denne ret ikke undergraver investeringer i 
enerettigheder, vil de foreslåede tilføjelser til Kommissionens betragtning 27 derfor gøre det 
klart, at materiale, der er opnået adgang til i henhold til retten til korte nyheder, kun kan 
bruges i generelle nyhedsprogrammer i lineære audiovisuelle medietjenester (som defineret i 
artikel 1) på meget begrænsede betingelser. I forslaget gøres det klart, at retten til at sende 
korte nyhedsreportager skal gennemføres i hele EU, og at mellemled som f.eks. nye bureauer 
ud over tv-spredningsvirksomheder skal have adgang til at sende korte uddrag, for så vidt de 
optræder direkte på vegne af tv-spredningsvirksomheden. Det fastsættes også, under hvilke 
konkrete betingelse dette skal ske.

Ændringsforslag af Lena Ek

Ændringsforslag 76
BETRAGTNING 27

(27) For at værne om den grundlæggende 
frihed til at modtage oplysninger og sikre, at 
seernes interesser i EU nyder den fornødne 
beskyttelse i fuldt omfang, bør 
enerettighedshavere til begivenheder, der har 
offentlighedens interesse, yde andre tv-
spredningsvirksomheder og mellemled, der 
optræder på vegne af tv-
spredningsvirksomheder, ret til at benytte 
korte uddrag i generelle nyhedsprogrammer 
på loyale, rimelige og ikke-diskriminerende 
vilkår under behørig hensyntagen til 
enerettighederne. Vilkårene bør meddeles i 
god til før hver begivenhed, der har 
offentlighedens interesse, således at andre har 
tid til at gøre brug af deres ret. Sådanne 
korte uddrag bør som hovedregel ikke være 
længere end 90 sekunder.

(27) For at værne om den grundlæggende 
frihed til at modtage oplysninger og sikre, at 
seernes interesser i EU nyder den fornødne 
beskyttelse i fuldt omfang, bør 
enerettighedshavere til begivenheder, der har 
offentlighedens interesse, mod betaling af 
rimelige udgifter yde andre tv-
spredningsvirksomheder og 
nyhedsagenturer, der optræder på vegne af 
tv-spredningsvirksomheder, ret til at benytte 
korte uddrag, dog kun i generelle 
nyhedsprogrammer, på loyale, rimelige og 
ikke-diskriminerende vilkår under behørig 
hensyntagen til enerettighederne. Vilkårene 
bør meddeles i god til før hver begivenhed, 
der har offentlighedens interesse, således at 
andre har tid til at gøre brug af deres ret. 
Sådanne korte uddrag bør som hovedregel 
ikke :
- være længere end 90 sekunder
- screenes senere end 48 timer efter 
begivenheden
- anvendes til at etablere et offentligt 
underholdningsarkiv
- fjerne logoet eller andre kendetegn på den 
oprindelige radio/tv-spredningsvirksomhed 
eller 
- anvendes til at etablere nye ikke-lineære 
tjenester.
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Or. en

Begrundelse

Etablering af en paneuropæisk ret til korte nyheder ville rette op på markedssvigt, hvor tv-
spredningsvirksomheder ikke kan få tilladelse til at lægge korte tv-nyhedsudsendelser af store 
begivenheder, der finder sted i andre medlemsstater, ind i deres normale nyhedsprogrammer.
Da det er vigtigt, at denne ret ikke undergraver investeringer i enerettigheder, vil de 
foreslåede tilføjelser til Kommissionens betragtning 27 derfor gøre det klart, at materiale, der 
er opnået adgang til i henhold til retten til korte nyheder, kun kan bruges i generelle 
nyhedsprogrammer i lineære audiovisuelle medietjenester (som defineret i artikel 1) på meget 
begrænsede betingelser. De foreslåede begrænsninger, som er en reaktion på de bekymringer, 
som europæiske sportsorganisationer og andre har givet udtryk for, vil også forhindre 
ompakning af materiale, der er opnået adgang til i henhold til retten til korte nyheder, til 
anvendelse i selvvalgsunderholdningstjenester. Desuden vil de sikre, at eventuelle marginale 
udgifter i forbindelse med at gøre materialet tilgængeligt, er dækket. Ændringsforslaget er 
bl.a. baseret på tv-spredningsaftalen mellem de tyske delstater.

Ændringsforslag af Paul Rübig

Ændringsforslag 77
BETRAGTNING 27

(27)or at værne om den grundlæggende 
frihed til at modtage oplysninger og sikre, at 
seernes interesser i EU nyder den fornødne 
beskyttelse i fuldt omfang, bør 
enerettighedshavere til begivenheder, der 
har offentlighedens interesse, yde andre tv-
spredningsvirksomheder og mellemled, der 
optræder på vegne af tv-
spredningsvirksomheder, ret til at benytte 
korte uddrag i generelle nyhedsprogrammer 
på loyale, rimelige og ikke-diskriminerende 
vilkår under behørig hensyntagen til 
enerettighederne. Vilkårene bør meddeles i 
god til før hver begivenhed, der har 
offentlighedens interesse, således at andre har 
tid til at gøre brug af deres ret. Sådanne 
korte uddrag bør som hovedregel ikke være 
længere end 90 sekunder.

(27) For at værne om den grundlæggende 
frihed til at modtage oplysninger og sikre, at 
seernes interesser i EU nyder den fornødne 
beskyttelse i fuldt omfang, bør tv-
spredningsvirksomheder, der er etableret i 
en medlemsstat, have ret til at benytte korte 
uddrag i generelle nyhedsprogrammer.
Adgang til korte uddrag bør mod en rimelig 
betaling ydes på loyale, rimelige og ikke-
diskriminerende vilkår under behørig 
hensyntagen til enerettighederne. Vilkårene 
bør meddeles i god til før hver begivenhed, 
der har offentlighedens interesse, således at 
andre har tid til at gøre brug af deres ret. 
Sådanne korte uddrag bør som hovedregel 
ikke være længere end 90 sekunder.

Or. en
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Begrundelse

Jf. begrundelsen til ændringsforslaget til artikel 1, punkt. 6, [artikel 3 b, stk. 1].

Ændringsforslag af Catherine Trautmann

Ændringsforslag 78
BETRAGTNING 27

(27) For at værne om den grundlæggende 
frihed til at modtage oplysninger og sikre, at 
seernes interesser i EU nyder den fornødne 
beskyttelse i fuldt omfang, bør 
enerettighedshavere til begivenheder, der har 
offentlighedens interesse, yde andre tv-
spredningsvirksomheder og mellemled, der 
optræder på vegne af tv-
spredningsvirksomheder, ret til at benytte 
korte uddrag i generelle nyhedsprogrammer 
på loyale, rimelige og ikke-diskriminerende 
vilkår under behørig hensyntagen til 
enerettighederne. Vilkårene bør meddeles i 
god til før hver begivenhed, der har 
offentlighedens interesse, således at andre har 
tid til at gøre brug af deres ret. Sådanne 
korte uddrag bør som hovedregel ikke være 
længere end 90 sekunder.

(27) For at værne om den grundlæggende 
frihed til at modtage oplysninger og sikre, at 
seernes interesser i EU nyder den fornødne 
beskyttelse i fuldt omfang, bør 
enerettighedshavere til begivenheder, der har 
offentlighedens interesse, yde andre tv-
spredningsvirksomheder og 
nyhedsbureauer, der optræder på vegne af 
tv-spredningsvirksomheder, ret til at benytte 
korte uddrag i generelle nyhedsprogrammer 
på loyale, rimelige og ikke-diskriminerende 
vilkår under behørig hensyntagen til 
enerettighederne. Vilkårene bør meddeles i 
god til før hver begivenhed, der har 
offentlighedens interesse, således at andre har 
tid til at gøre brug af deres ret. Sådanne 
korte uddrag bør som hovedregel ikke være 
længere end 90 sekunder.

Or. fr

Begrundelse

Det er bedre at referere til nyhedsbureauer end mellemled, der er for upræcist og ikke 
henviser til professionelle garantier.

Ændringsforslag af John Purvis

Ændringsforslag 79
BETRAGTNING 27
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(27) For at værne om den grundlæggende 
frihed til at modtage oplysninger og sikre, at 
seernes interesser i EU nyder den fornødne 
beskyttelse i fuldt omfang, bør 
enerettighedshavere til begivenheder, der har 
offentlighedens interesse, yde andre tv-
spredningsvirksomheder og mellemled, der 
optræder på vegne af tv-
spredningsvirksomheder, ret til at benytte 
korte uddrag i generelle nyhedsprogrammer 
på loyale, rimelige og ikke-diskriminerende 
vilkår under behørig hensyntagen til 
enerettighederne. Vilkårene bør meddeles i 
god til før hver begivenhed, der har 
offentlighedens interesse, således at andre har 
tid til at gøre brug af deres ret. Sådanne 
korte uddrag bør som hovedregel ikke være 
længere end 90 sekunder.

(27) For at værne om den grundlæggende 
frihed til at modtage oplysninger og sikre, at 
seernes interesser i EU nyder den fornødne 
beskyttelse i fuldt omfang, bør 
enerettighedshavere til begivenheder, der har 
offentlighedens interesse, yde andre tv-
spredningsvirksomheder og mellemled, der 
optræder på vegne af tv-
spredningsvirksomheder, ret til at benytte 
korte uddrag i generelle nyhedsprogrammer 
på loyale, rimeligt betalte og ikke-
diskriminerende vilkår under behørig 
hensyntagen til enerettighederne. Vilkårene 
bør meddeles i god til før hver begivenhed, 
der har offentlighedens interesse, således at 
andre har tid til at gøre brug af deres ret. 
Sådanne korte uddrag bør som hovedregel 
ikke være længere end 90 sekunder.

Or. en

Ændringsforslag af Patrizia Toia

Ændringsforslag 80
BETRAGTNING 27 A (ny)

(27a) Retten til information styrkes kun 
delvist af de foranstaltninger, der er 
omhandlet i dette direktiv, og som bør 
anses for de vigtigste skridt mod gradvist 
fremover på mere systematisk vis at kunne 
fastsætte måder og midler, der kan øge 
borgernes ret til adgang til information og 
indhold, der udgør en fælles arv af idéer og 
viden.

Or. it

Ændringsforslag af John Purvis

Ændringsforslag 81
BETRAGTNING 28
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(28) Ikke-lineære tjenester adskiller sig fra 
lineære tjenester, hvad angår brugernes 
valgmuligheder med hensyn til indhold og 
tidspunkt, og hvad angår deres 
samfundsmæssige virkninger. Derfor er det 
rimeligt at fastsætte mindre strenge regler 
for ikke-lineære tjenester, som kun skal 
overholde grundreglerne i artikel 3c til 3h.

(28) Ikke-lineære tjenester adskiller sig fra 
lineære tjenester, hvad angår brugernes 
valgmuligheder med hensyn til indhold og 
tidspunkt, og hvad angår deres 
samfundsmæssige virkninger, og desuden 
med hensyn til, hvilke mekanismer der 
bedst kan anvendes til at opfylde offentlige 
målsætninger. Markedet for sådanne 
tjenester befinder sig på et tidligt 
udviklingsstadie, og det er ikke muligt 
troværdigt at forudsige dets udvikling. 
Derfor bør ikke-lineære tjenester som 
"informationssamfundstjenester" fortsat 
være dækket af direktivet om elektronisk 
handel, og selvregulering bør støttes med 
henblik på at nå offentlige mål som 
beskyttelse af forbrugere, mindreårige og 
mindretal.

Or. en

Begrundelse

Ikke-lineære tjenester er allerede reguleret af direktivet om elektronisk handel. Endnu et sæt 
regler for den nye sektor kan være skadelig og unødvendig, eftersom den almindelige 
lovgivning og selvregulering synes at virke fint, f.eks. hvad angår beskyttelse af mindreårige 
og forebyggelse af tilskyndelse til had.

Ændringsforslag af Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia, Monica 
Frassoni

Ændringsforslag 82
BETRAGTNING 28

(28) Ikke-lineære tjenester adskiller sig fra 
lineære tjenester, hvad angår brugernes 
valgmuligheder med hensyn til indhold og 
tidspunkt, og hvad angår deres 
samfundsmæssige virkninger. Derfor er det 
rimeligt at fastsætte mindre strenge regler for 
ikke-lineære tjenester, som kun skal 
overholde grundreglerne i artikel 3c til 3h. 

(28) Ikke-lineære tjenester adskiller sig fra 
lineære tjenester, hvad angår brugernes 
valgmuligheder. Derfor er det i nogle 
tilfælde rimeligt at fastsætte mindre strenge 
regler for ikke-lineære tjenester, som dog
skal overholde grundreglerne i artikel 3c til 
3h.

Or. it
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Ændringsforslag af Nikolaos Vakalis

Ændringsforslag 83
BETRAGTNING 30

(30) I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet begrænses dette 
direktiv til de foranstaltninger, som er strengt 
nødvendige for at opnå et velfungerende 
indre marked. Hvor det er nødvendigt, at 
foranstaltninger træffes på fællesskabsplan, 
og for at sikre, at der etableres et område, 
der reelt er uden indre grænser for 
audiovisuelle medietjenester, skal direktivet 
sikre en høj grad af beskyttelse af almene 
hensyn og især beskyttelse af mindreårige og 
den menneskelige værdighed.

(30) I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet begrænses dette 
direktiv til de foranstaltninger, som er strengt 
nødvendige for at opnå et velfungerende 
indre marked. Hvor det er nødvendigt, at 
foranstaltninger træffes på fællesskabsplan, 
og for at sikre, at der etableres et område, 
der reelt er uden indre grænser for 
audiovisuelle medietjenester, skal direktivet 
sikre en høj grad af beskyttelse af almene 
hensyn og især beskyttelse af mindreårige, 
handicappedes, især syns- og 
hørehæmmedes, rettigheder, og den 
menneskelige værdighed.

Or. en

Begrundelse

Der bør også tages hensyn til handicappedes og ældres rettigheder.

Ændringsforslag af John Purvis

Ændringsforslag 84
BETRAGTNING 31
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(31) Skadeligt indhold i de audiovisuelle 
medietjenester er en kilde til vedvarende 
bekymring hos lovgiverne, erhvervslivet og 
forældrene. Der vil også komme nye 
udfordringer, især i forbindelse med nye 
platforme og produkter. Derfor er det 
nødvendigt at indføre regler, der beskytter 
mindreåriges fysiske, mentale og moralske 
udvikling såvel som den menneskelige 
værdighed i alle audiovisuelle medietjenester 
og i audiovisuel kommerciel kommunikation. 

(31) Skadeligt indhold i de audiovisuelle 
medietjenester er en kilde til vedvarende 
bekymring hos lovgiverne, erhvervslivet og 
forældrene. Der vil også komme nye 
udfordringer, især i forbindelse med nye 
platforme og produkter. Derfor er det 
nødvendigt at indføre regler, der beskytter 
mindreåriges fysiske, mentale og moralske 
udvikling såvel som den menneskelige 
værdighed i alle audiovisuelle medietjenester 
og i audiovisuel kommerciel kommunikation. 
EU-bestemmelser og nationale 
bestemmelser med henblik på at nå det 
nødvendige niveau for en sådan beskyttelse 
vil kun kunne tillades, hvis der ikke findes 
nogen normal retlig beskyttelse, og de må
ikke gå forud for den generelle anvendelse
af princippet om oprindelsesland.

Or. en

Begrundelse

Den almindelige lovgivning bør beskytte mod denne form for misbrug. Hvis dette ikke er 
tilfældet, skal de nationale lovgivere kunne gribe ind. Imidlertid bør princippet om 
oprindelsesland altid være afgørende.

Ændringsforslag af John Purvis

Ændringsforslag 85
BETRAGTNING 32

(32) Indgreb, hvis formål er at beskytte 
mindreårige og den menneskelige værdighed, 
må afvejes nøje mod ytringsfriheden, jf. Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder. Målet med disse 
indgreb bør således være at sikre en 
tilstrækkelig grad af beskyttelse af 
mindreårige, særlig med hensyn til ikke-
lineære tjenester, men ikke et egentligt 
forbud mod indhold, der er uegnet for børn.

(32) Indgreb, hvis formål er at beskytte 
mindreårige og den menneskelige værdighed, 
må afvejes nøje mod ytringsfriheden, jf. Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder. Målet med disse 
indgreb bør således være at sikre en 
tilstrækkelig grad af beskyttelse af 
mindreårige, særlig med hensyn til lineære
tjenester, men ikke et egentligt forbud mod 
indhold, der er uegnet for børn.

Or. en
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Begrundelse

Dette direktiv bør regulere lineære tjenester frem for ikke-lineære.

Ændringsforslag af Nikolaos Vakalis

Ændringsforslag 86
BETRAGTNING 33 A (ny)

(33a) For at nå et passende 
beskyttelsesniveau for mindreårige bør de 
nationale regulerende myndigheder 
fastsætte tidszoner for børn og definere de 
programmer, der er rettet mod børn.

Or. en

Begrundelse

Da der ikke findes en ensartet EU-dækkende definition af "børn" og "børneprogrammer" til 
brug i dette direktiv, er det nødvendigt, at de nationale regulerende myndigheder klart 
definerer de tidszoner, hvor der skal være et højere beskyttelsesniveau.

Ændringsforslag af Eluned Morgan

Ændringsforslag 87
BETRAGTNING 35
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(35) Ikke-lineære audiovisuelle 
medietjenester rummer i sig muligheden 
for delvis at erstatte lineære tjenester. 
Derfor bør de, når det er muligt, fremme 
produktionen og distributionen af 
europæiske programmer og dermed aktivt 
bidrage til, at den kulturelle mangfoldighed 
fremmes. Det bliver vigtigt regelmæssigt på
ny at gennemgå anvendelsen af 
bestemmelserne om audiovisuelle 
medietjenesters fremme af europæiske 
programmer. I rapporterne i medfør af 
artikel 3f, stk. 3, bør medlemsstaterne også
gøre rede dels for sådanne tjenesters 
økonomiske bidrag til produktion af 
europæiske programmer og til erhvervelse 
af rettigheder til sådanne programmer, dels 
for de europæiske programmers andel i de 
audiovisuelle medietjenesters udbud og for 
brugernes faktiske forbrug af de 
europæiske programmer, sådanne tjenester 
udbyder.

udgår

Or. en

Begrundelse

Denne betragtning bør udgå, da den lægger for mange byrder på ikke-lineære tjenester. Ikke-
lineære tjenester er velegnede til at sikre en bred distribution af europæiske programmer.
Uden et begrænset spektrum og store adgangshindringer som begrænsninger og med de 
yderligere muligheder for algoritmisk og social søgning, er det levedygtigt for ikke-lineære 
tjenester at kulturelt og sprogligt nicheindhold, forudsat at der ingen unødvendige 
omkostninger er. Ikke-lineære tjenester kan derfor sikre fremme af kulturen, mediepluralisme 
og et bredt globalt publikum til europæisk indhold, uden at der er behov for kvoter.
Medlemsstaterne vil fortsat ønske at fremme produktionen af kulturelle programmer, men 
dette kan ske lige så effektivt gennem nationale støttemekanismer og EU-støttemekanismer, 
som ikke forvrider markedet.

Ændringsforslag af John Purvis

Ændringsforslag 88
BETRAGTNING 35
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(35) Ikke-lineære audiovisuelle 
medietjenester rummer i sig muligheden 
for delvis at erstatte lineære tjenester. 
Derfor bør de, når det er muligt, fremme 
produktionen og distributionen af 
europæiske programmer og dermed aktivt 
bidrage til, at den kulturelle mangfoldighed 
fremmes. Det bliver vigtigt regelmæssigt på
ny at gennemgå anvendelsen af 
bestemmelserne om audiovisuelle 
medietjenesters fremme af europæiske 
programmer. I rapporterne i medfør af 
artikel 3f, stk. 3, bør medlemsstaterne også
gøre rede dels for sådanne tjenesters 
økonomiske bidrag til produktion af 
europæiske programmer og til erhvervelse 
af rettigheder til sådanne programmer, dels 
for de europæiske programmers andel i de 
audiovisuelle medietjenesters udbud og for 
brugernes faktiske forbrug af de 
europæiske programmer, sådanne tjenester 
udbyder.

(35) Det bliver vigtigt regelmæssigt på ny at 
gennemgå anvendelsen af bestemmelserne 
om audiovisuelle medietjenesters fremme af 
europæiske programmer.

Or. en

Begrundelse

Ikke-lineære tjenester bør ikke være omfattet af anvendelsesområdet for dette direktiv.
Desuden er det for tidligt at pålægge disse nye tjenester kvoter, og det kan hindre deres 
specialisering.

Ændringsforslag af Catherine Trautmann

Ændringsforslag 89
BETRAGTNING 35
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(35) Ikke-lineære audiovisuelle 
medietjenester rummer i sig muligheden for 
delvis at erstatte lineære tjenester. Derfor bør 
de, når det er muligt, fremme produktionen 
og distributionen af europæiske programmer 
og dermed aktivt bidrage til, at den kulturelle 
mangfoldighed fremmes. Det bliver vigtigt 
regelmæssigt på ny at gennemgå anvendelsen 
af bestemmelserne om audiovisuelle 
medietjenesters fremme af europæiske 
programmer. I rapporterne i medfør af artikel 
3f, stk. 3, bør medlemsstaterne også gøre 
rede dels for sådanne tjenesters økonomiske 
bidrag til produktion af europæiske 
programmer og til erhvervelse af rettigheder 
til sådanne programmer, dels for de 
europæiske programmers andel i de 
audiovisuelle medietjenesters udbud og for 
brugernes faktiske forbrug af de europæiske 
programmer, sådanne tjenester udbyder.

(35) Ikke-lineære audiovisuelle 
medietjenester rummer i sig muligheden for 
delvis at erstatte lineære tjenester. Derfor bør 
de, når det er muligt, fremme produktionen 
og distributionen af europæiske programmer 
og dermed aktivt bidrage til, at den kulturelle 
mangfoldighed fremmes. Dette kan komme 
til udtryk ved en specifik støtte til 
investeringer, der fremmer specielt den 
uafhængige europæiske produktion, i form 
af et minimumsbidrag i forhold til 
omsætningen, og ved større synlighed for 
værker takket være bestemmelser om en 
minimumsandel af europæiske værker i et 
katalog eller en henvisning til disse værker 
i elektroniske programoversigter. Det bliver 
vigtigt regelmæssigt på ny at gennemgå
anvendelsen af bestemmelserne om 
audiovisuelle medietjenesters fremme af 
europæiske programmer. I rapporterne i 
medfør af artikel 3f, stk. 3, bør 
medlemsstaterne også gøre rede dels for 
sådanne tjenesters økonomiske bidrag til 
produktion af europæiske programmer og til 
erhvervelse af rettigheder til sådanne 
programmer, dels for de europæiske 
programmers andel i de audiovisuelle 
medietjenesters udbud og for brugernes 
faktiske forbrug af de europæiske 
programmer, sådanne tjenester udbyder.
Disse rapporter evaluerer også placeringen 
af uafhængige producenters værker.

Or. fr

Begrundelse

Der skal indføres praktiske bestemmelser for konkret at fremme den kulturelle 
mangfoldighed.

Ændringsforslag af Lena Ek

Ændringsforslag 90
BETRAGTNING 35
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(35) Ikke-lineære audiovisuelle 
medietjenester rummer i sig muligheden for 
delvis at erstatte lineære tjenester. Derfor bør 
de, når det er muligt, fremme produktionen 
og distributionen af europæiske programmer 
og dermed aktivt bidrage til, at den kulturelle 
mangfoldighed fremmes. Det bliver vigtigt 
regelmæssigt på ny at gennemgå anvendelsen 
af bestemmelserne om audiovisuelle 
medietjenesters fremme af europæiske 
programmer. I rapporterne i medfør af 
artikel 3f, stk. 3, bør medlemsstaterne også
gøre rede dels for sådanne tjenesters 
økonomiske bidrag til produktion af 
europæiske programmer og til erhvervelse 
af rettigheder til sådanne programmer, dels 
for de europæiske programmers andel i de 
audiovisuelle medietjenesters udbud og for 
brugernes faktiske forbrug af de 
europæiske programmer, sådanne tjenester 
udbyder.

(35) Ikke-lineære audiovisuelle 
medietjenester rummer i sig muligheden for 
delvis at erstatte lineære tjenester. Derfor bør 
de, når det er muligt, fremme produktionen 
og distributionen af europæiske programmer 
og dermed aktivt bidrage til, at den kulturelle 
mangfoldighed fremmes. Det bliver vigtigt 
regelmæssigt på ny at gennemgå anvendelsen 
af bestemmelserne om audiovisuelle 
medietjenesters fremme af europæiske 
programmer. 

Or. en

Begrundelse

Dette klarlægger, at direktivets anvendelsesområde vedrører tv-tjenester og tv-lignende 
tjenester, som det oprindeligt var meningen, og hvor der blev taget højde for forskellen 
mellem "massemedier" og "personaliserede medier".

Ændringsforslag af Nikolaos Vakalis

Ændringsforslag 91
BETRAGTNING 35



PE 376.424v01-00 48/93 AM\622816DA.doc

DA

(35) Ikke-lineære audiovisuelle 
medietjenester rummer i sig muligheden for 
delvis at erstatte lineære tjenester. Derfor bør 
de, når det er muligt, fremme produktionen 
og distributionen af europæiske programmer 
og dermed aktivt bidrage til, at den kulturelle 
mangfoldighed fremmes. Det bliver vigtigt 
regelmæssigt på ny at gennemgå anvendelsen 
af bestemmelserne om audiovisuelle 
medietjenesters fremme af europæiske 
programmer. I rapporterne i medfør af artikel 
3f, stk. 3, bør medlemsstaterne også gøre 
rede dels for sådanne tjenesters økonomiske 
bidrag til produktion af europæiske 
programmer og til erhvervelse af rettigheder 
til sådanne programmer, dels for de 
europæiske programmers andel i de 
audiovisuelle medietjenesters udbud og for 
brugernes faktiske forbrug af de europæiske 
programmer, sådanne tjenester udbyder.

(35) Ikke-lineære audiovisuelle 
medietjenester rummer i sig muligheden for 
delvis at erstatte lineære tjenester. Derfor bør 
de fremme produktionen og distributionen af 
europæiske programmer og dermed aktivt 
bidrage til, at den kulturelle mangfoldighed 
fremmes. Det bliver vigtigt regelmæssigt på
ny at gennemgå anvendelsen af 
bestemmelserne om audiovisuelle 
medietjenesters fremme af europæiske 
programmer. I rapporterne i medfør af artikel 
3f, stk. 3, bør medlemsstaterne også gøre 
rede dels for sådanne tjenesters økonomiske 
bidrag til produktion af europæiske 
programmer og til erhvervelse af rettigheder 
til sådanne programmer, dels for de 
europæiske programmers andel i de 
audiovisuelle medietjenesters udbud og for 
brugernes faktiske forbrug af de europæiske 
programmer, sådanne tjenester udbyder.

Or. en

Begrundelse

Tilbage i 1989 var formålet med denne artikel at indføre bestemmelsen om fremme af 
europæiske programmer gnidningsløst og gradvist. I dag er det i forbindelse med Lissabon-
strategien nødvendigt at foreslå mere krævende bestemmelser på dette område for at sætte 
gang i den europæiske audiovisuelle industri og bevare Europas rige kulturelle diversitet.
Derfor bør der ikke være nogen undskyldning for medlemsstaterne for ikke at yde den 
nødvendige indsats for at fremme europæiske produktioner.

Ændringsforslag af Gunnar Hökmark

Ændringsforslag 92
BETRAGTNING 35 A (ny)
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(35a) Forskellene mellem lineære og ikke-
lineære tjenester vil gradvist blive mindre 
relevante for publikum, efterhånden som 
udviklingen af digitale tjenester og digitalt 
hardware vil gøre lineære tjenester 
tilgængelige for seerne ved selvvalg. Ud fra 
dette perspektiv er det vigtigt at sikre, at 
traditionelle tv-spredningsvirksomheder 
med lineære tjenester ikke forfordeles 
økonomisk over for nye tv-
spredningsvirksomheder og 
medietjenesteudbydere, der anvender 
nutidens ikke-lineære tjenester. Det vil 
hindre europæiske radio/tv-
spredningsvirksomheder i at producere 
europæisk indhold af høj kvalitet og 
udvikle en global konkurrenceevne. Af 
samme grund er det vigtigt, at europæiske 
bestemmelser for finansiering af 
programproduktion ikke hindrer nye 
medietjenesteudbydere i at udvikle sig i 
Europa. Dette kræver fleksible, enkle og 
generelle bestemmelser for såvel lineære 
som ikke-lineære tjenester med mindre 
vægt på medietjenesternes forskellige 
teknologier. 

Or. en

Ændringsforslag af John Purvis

Ændringsforslag 93
BETRAGTNING 36

(36) Under gennemførelsen af artikel 4 i 
direktiv 89/552/EØF med senere ændringer, 
bør medlemsstaterne træffe forholdsregler 
for at sikre, at koproducerede europæiske 
programmer eller europæiske programmer 
af udenlandsk oprindelse får en 
tilstrækkelig andel af tv-
spredningsvirksomhedernes programflader.

(36) Under gennemførelsen af artikel 4 i 
direktiv 89/552/EØF med senere ændringer, 
bør medlemsstaterne opmuntre 
medietjenesteudbydere til, når det er 
muligt, at fremme produktionen af og 
adgangen til europæiske programmer

Or. en



PE 376.424v01-00 50/93 AM\622816DA.doc

DA

Begrundelse

Med den store diversitet, som flere tjenester giver, er bestemmelser om kvoter unødvendige.
Der findes flere effektive måder, hvorpå man kan opmuntre til produktion og udsendelse af 
europæiske programmer.

Ændringsforslag af John Purvis

Ændringsforslag 94
BETRAGTNING 38

(38) Med adgangen til ikke-lineære tjenester 
øges forbrugernes valgmuligheder. 
Detaljerede regler for audiovisuel 
kommerciel kommunikation for ikke-lineære 
tjenester forekommer derfor hverken 
berettigede eller meningsfulde fra en teknisk 
synsvinkel. Dog bør al audiovisuel 
kommerciel kommunikation ikke alene 
overholde identifikationsreglerne, men 
også et grundlæggende sæt kvalitetsregler, 
således at klart formulerede, almindelige 
retsprincipper kan blive opfyldt.

(38) Med adgangen til ikke-lineære tjenester 
øges forbrugernes valgmuligheder. 
Detaljerede regler for audiovisuel 
kommerciel kommunikation for ikke-lineære 
tjenester forekommer derfor hverken 
berettigede eller meningsfulde fra en teknisk 
synsvinkel. Desuden er ikke-lineær 
kommerciel kommunikation reguleret af den 
almindelige lovgivning og af direktiv 
2000/31/EF samt af sektorspecifik 
lovgivning som f.eks. direktiv 2001/83/EF, 
som forbyder offentlig reklame for visse 
lægemidler. 

Or. en

Begrundelse

Ikke-lineær kommerciel kommunikation er allerede reguleret. Derfor er denne bestemmelse 
unødvendig.

Ændringsforslag af John Purvis

Ændringsforslag 95
BETRAGTNING 40
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(40) Udviklingen inden for handel og 
teknologi betyder, at brugerne får flere 
valgmuligheder og større ansvar, når de 
bruger de audiovisuelle medietjenester. For 
at blive ved med at stå i et rimeligt forhold til 
målene af almen interesse må reguleringen 
rumme en vis fleksibilitet for lineære 
audiovisuelle medietjenester. 
Adskillelsesprincippet bør begrænses til at 
gælde reklamer og teleshopping, 
produktplacering bør tillades under visse 
omstændigheder, og visse kvantitative 
restriktioner bør ophæves. Skjult 
produktplacering bør dog være forbudt.
Adskillelsesprincippet bør ikke hindre brug 
af nye reklameteknikker.

(40) Udviklingen inden for handel og 
teknologi betyder, at brugerne får flere 
valgmuligheder og større ansvar, når de 
bruger de audiovisuelle medietjenester. For 
at blive ved med at stå i et rimeligt forhold til 
målene af almen interesse må reguleringen 
rumme en vis fleksibilitet for lineære 
audiovisuelle medietjenester. 
Adskillelsesprincippet erstattes af princippet 
om gennemskuelighed og identifikation, 
produktplacering bør tillades under visse 
omstændigheder, og visse kvantitative 
restriktioner bør ophæves. Imidlertid er 
skjult produktplacering forbudt, og al betalt 
produktplacering vil blive klart identificeret 
for seeren, når og hvor den forekommer.

Or. en

Begrundelse

Princippet om gennemskuelighed og identifikation sikrer, at kommerciel kommunikation kan 
genkendes som sådan, og åbner op for udvikling af nye reklameteknikker.

Produktplacering er en realitet globalt, og hvis der gives tilladelse hertil, vil det gøre det 
muligt for europæiske tjenester at få yderligere indtægter og blive mere konkurrencedygtige.

Ændringsforslag af Rebecca Harms og Monica Frassoni

Ændringsforslag 96
BETRAGTNING 40
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(40) Udviklingen inden for handel og 
teknologi betyder, at brugerne får flere 
valgmuligheder og større ansvar, når de 
bruger de audiovisuelle medietjenester. For 
at blive ved med at stå i et rimeligt forhold til 
målene af almen interesse, må reguleringen 
rumme en vis fleksibilitet for lineære 
audiovisuelle medietjenester.
Adskillelsesprincippet bør begrænses til at 
gælde reklamer og teleshopping, 
produktplacering bør tillades under visse 
omstændigheder, og visse kvantitative 
restriktioner bør ophæves. Skjult
produktplacering bør dog være forbudt.
Adskillelsesprincippet bør ikke hindre brug af 
nye reklameteknikker.

(40) Udviklingen inden for handel og 
teknologi betyder, at brugerne får flere 
valgmuligheder og større ansvar, når de 
bruger de audiovisuelle medietjenester. 
Samtidig får reklame større betydning 
gennem nye markedsføringsteknikker og 
digital markedsføring. For at blive ved med 
at stå i et rimeligt forhold til målene af almen 
interesse, må reguleringen rumme en vis 
fleksibilitet for lineære audiovisuelle 
medietjenester. Adskillelsesprincippet bør 
begrænses til at gælde reklamer og 
teleshopping, og produktionsstøtte bør 
tillades under visse omstændigheder. I den 
forbindelse er skjult reklame dog stadig 
forbudt. Adskillelsesprincippet bør ikke 
hindre brug af nye reklameteknikker.

Or. en

Begrundelse

Produktplacering er ikke forenelig med adskillelsesprincippet. Anvendelse af 
produktplacering er en væsentlig indgriben i det audiovisuelle arbejde og giver anledning til 
forvirring, for så vidt angår redaktionelt indhold og reklameindhold. Hvis man vil bevare 
mediernes troværdighed, er det nødvendigt i udstrakt grad at holde fast i 
adskillelsesprincippet. Under disse omstændigheder bør der kun gives tilladelse til 
produktionsstøtte.

Ændringsforslag af Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia, Monica 
Frassoni

Ændringsforslag 97
BETRAGTNING 40
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(40) Udviklingen inden for handel og 
teknologi betyder, at brugerne får flere 
valgmuligheder og større ansvar, når de 
bruger de audiovisuelle medietjenester. For 
at blive ved med at stå i et rimeligt forhold til 
målene af almen interesse må reguleringen 
rumme en vis fleksibilitet for lineære 
audiovisuelle medietjenester. 
Adskillelsesprincippet bør begrænses til at 
gælde reklamer og teleshopping, 
produktplacering bør tillades under visse 
omstændigheder, og visse kvantitative 
restriktioner bør ophæves. Skjult 
produktplacering bør dog være forbudt. 
Adskillelsesprincippet bør ikke hindre brug af 
nye reklameteknikker.

(40) Udviklingen inden for handel og 
teknologi betyder, at brugerne får flere 
valgmuligheder og større ansvar, når de 
bruger de audiovisuelle medietjenester. For 
at blive ved med at stå i et rimeligt forhold til 
målene af almen interesse må reguleringen 
rumme en vis fleksibilitet for lineære 
audiovisuelle medietjenester. Skjult 
produktplacering bør dog være forbudt. 
Adskillelsesprincippet bør ikke hindre brug af 
nye reklameteknikker.

Or. it

Begrundelse

Det er vigtigt, at grundreglerne er konsekvente, hvad angår konkurrence mellem forskellige 
medietjenester, der er baseret på forskellige former for teknologi.

Ændringsforslag af John Purvis

Ændringsforslag 98
BETRAGTNING 42

(42) Da stigningen i antallet af nye tjenester 
har givet seerne et større udvalg, er det ikke 
længere berettiget at detailregulere 
indsættelsen af reklameindslag for at beskytte 
seerne. Direktivet øger ikke den tilladte 
reklamemængde pr. time, men giver tv-
spredningsforetagenderne smidigere
mulighed for at vælge, hvor de indsættes, 
blot dette ikke virker urimeligt forstyrrende 
på helheden i det enkelte program.

(42) Da stigningen i antallet af nye lineære 
og ikke-lineære tjenester har ført til meget 
større konkurrence og givet seerne et større 
udvalg, er det ikke længere berettiget at 
detailregulere indsættelsen af reklameindslag 
for at beskytte seerne. Direktivet giver tv-
spredningsforetagenderne større mulighed 
for at vælge, hvad angår kvaliteten, 
intervallerne og tidspunkterne for 
reklameindslag. 

Or. en

Begrundelse



PE 376.424v01-00 54/93 AM\622816DA.doc

DA

Reklamebegrænsninger bør ophæves for at give europæiske medietjenesteudbydere større 
muligheder for at konkurrere og fastholde indtægter til finansiering af og investering i 
europæisk audiovisuelt indhold.

Forbrugeren er den bedste regulator, hvad angår mængden og arten af reklame.

Ændringsforslag af Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Monica Frassoni

Ændringsforslag 99
BETRAGTNING 42

(42) Da stigningen i antallet af nye tjenester 
har givet seerne et større udvalg, er det ikke 
længere berettiget at detailregulere 
indsættelsen af reklameindslag for at beskytte 
seerne. Direktivet øger ikke den tilladte 
reklamemængde pr. time, men giver tv-
spredningsforetagenderne smidigere 
mulighed for at vælge, hvor de indsættes, 
blot dette ikke virker urimeligt forstyrrende 
på helheden i det enkelte program.

(42) Selv om stigningen i antallet af nye 
tjenester har givet seerne et større udvalg, 
gælder princippet om at detailregulere 
indsættelsen af reklameindslag for at beskytte 
seerne stadig. Direktivet øger ikke den 
tilladte reklamemængde pr. time, men giver 
tv-spredningsforetagenderne smidigere 
mulighed for at vælge, hvor de indsættes, 
blot dette ikke virker urimeligt forstyrrende 
på helheden i det enkelte program.

Or. it

Begrundelse

Det er vigtigt, at grundreglerne er konsekvente, hvad angår konkurrence mellem forskellige 
medietjenester, der er baseret på forskellige former for teknologi.  

Ændringsforslag af Eluned Morgan

Ændringsforslag 100
BETRAGTNING 43

(43) Direktivet har til formål at beskytte det 
særlig karakteristiske ved europæisk 
fjernsyn og begrænser derfor muligheden 
for afbrydelser i spillefilm og tv-film samt i 
visse programkategorier, der endnu har 
brug for særlig beskyttelse. 

udgår

Or. en
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Begrundelse

Denne bestemmelse ville øge reklamebegrænsningerne på nyheds- og børneprogrammer fra 
30 til 35 minutter uden nogen begrundelse fra Kommissionens side.  Dette er ikke blot imod 
tankegangen i direktivforslaget, men den utilsigtede effekt ville være et mindre incitament til 
at investere i nyheds- og børneprogrammer, mens den positive indvirkning på film kun ville 
være marginal.

Ændringsforslag af John Purvis

Ændringsforslag 101
BETRAGTNING 43

(43) Direktivet har til formål at beskytte det 
særlig karakteristiske ved europæisk fjernsyn 
og begrænser derfor muligheden for 
afbrydelser i spillefilm og tv-film samt i 
visse programkategorier, der endnu har 
brug for særlig beskyttelse. 

(43) Direktivet har til formål at beskytte det 
særlig karakteristiske ved europæisk fjernsyn
og at acceptere, at der nu er særdeles stor 
konkurrence inden for denne industri. 
Derfor kan reklamer og 
teleshoppingindslag kun placeres inde i 
udsendelserne, når det sker på en sådan 
måde, at udsendelsernes integritet og værdi 
ikke berøres - idet der tages hensyn til 
naturlige ophold i programmet og dettes 
længde og art - og der ikke gribes ind i 
rettighedshavernes rettigheder. 

Or. en

Begrundelse

Tjenesteudbydere, der investerer i film, skal kunne genfinansiere denne form for dyrt originalt 
indhold gennem reklameindtægter. Imidlertid bør forløbet i filmene og programmerne 
respekteres og rettighedshaverne beskyttes.

Ændringsforslag af Pilar del Castillo Vera

Ændringsforslag 102
BETRAGTNING 43
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(43) Direktivet har til formål at beskytte det 
særlig karakteristiske ved europæisk fjernsyn 
og begrænser derfor muligheden for 
afbrydelser i spillefilm og tv-film samt i 
visse programkategorier, der endnu har 
brug for særlig beskyttelse. 

(43) Direktivet har til formål at beskytte det 
særlig karakteristiske ved europæisk fjernsyn. 
Reklame og teleshoppingindslag må kun 
vises i løbet af programmer på en sådan 
måde, at det ikke er til skade for 
investorernes rettigheder samt for 
programmets integritet og værdi, idet der 
bør tages hensyn til naturlige pauser samt 
programmets varighed og karakter.

Or. es

Begrundelse

Udbyderne af audiovisuelle medietjenester har brug for finansieringskilder, således at de kan 
fortsætte med at producere rentable film. Det drejer sig altså om at anspore annoncørerne til 
at investere i film og samtidig sikre, at indholdet på ingen måde forringes på grund af 
overdreven eller fejlanbragt reklame.

Ved at indføre en generel regel om beskyttelse af filmens integritet og programmets værdi 
samt om beskyttelse af investorernes rettigheder, baner man vejen for fremtidige 
investeringer.

Ændringsforslag af Paul Rübig

Ændringsforslag 103
BETRAGTNING 43

(43) Direktivet har til formål at beskytte det 
særlig karakteristiske ved europæisk fjernsyn 
og begrænser derfor muligheden for 
afbrydelser i spillefilm og tv-film samt i visse 
programkategorier, der endnu har brug for 
særlig beskyttelse. 

(43) Direktivet har til formål at beskytte det 
særlig karakteristiske ved europæisk fjernsyn 
og begrænser derfor muligheden for 
afbrydelser i spillefilm samt i visse 
programkategorier, der endnu har brug for 
særlig beskyttelse.

Or. en

Begrundelse

Reglerne om indsættelse af reklame har en betydelig indvirkning på tv-
spredningsvirksomheders muligheder for at investere i europæisk indhold. Med henblik på at 
opmuntre til investering i originalt europæisk indhold og gøre det muligt for tv-
spredningsvirksomheder at tilbyde europæiske seere dette indhold gratis bør 
reklamebegrænsninger ikke gælde for tv-film.
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Ændringsforslag af Umberto Pirilli, Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini

Ændringsforslag 104
BETRAGTNING 43 A (ny)

(43a) Bestemte kategorier af programmer, 
såsom programmer for mindreårige, skal 
beskyttes på hensigtsmæssig vis gennem 
passende information om indholdet og 
egnede filtreringssystemer. 

Or. it

Begrundelse

Direktivet bør beskytte mindreåriges anvendelse af audiovisuelle systemer både ved at sørge 
for, at der stilles passende oplysninger om programmer til rådighed for at vejlede forældre, 
og gennem filtreringssystemer, der gør det muligt at kontrollere mindreåriges brug af 
medierne, også når forældrene ikke er til stede.

Ændringsforslag af Patrizia Toia

Ændringsforslag 105
BETRAGTNING 44
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(44) Begrænsningen af, hvor megen 
reklame der kunne sendes om dagen, har i 
det store og hele vist sig at være teoretisk. 
Timekvoten er vigtigere, da den også
gælder i den bedste sendetid. Dagskvoten 
bør derfor ophæves, mens timekvoten bør 
bevares for reklame og 
teleshoppingindslag. I betragtning af 
forbrugernes øgede valgmuligheder synes 
heller ikke grænserne for, hvor længe der 
må sendes på teleshopping- og 
reklamekanaler, længere at være 
berettigede. Derimod bør 20 %-grænsen for 
reklame per klokketime fastholdes, 
undtagen for længerevarende 
reklameformer som produktpræsentation 
mv. ("telepromotions") og teleshopping, 
hvis særlige egenskaber og 
præsentationsmetode gør dem mere 
tidskrævende.

udgår

Or. it

Ændringsforslag af Angelika Niebler

Ændringsforslag 106
BETRAGTNING 44
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(44) Begrænsningen af, hvor megen reklame 
der kunne sendes om dagen, har i det store 
og hele vist sig at være teoretisk.
Timekvoten er vigtigere, da den også
gælder i den bedste sendetid. Dagskvoten 
bør derfor ophæves, mens timekvoten bør 
bevares for reklame og 
teleshoppingindslag. I betragtning af 
forbrugernes øgede valgmuligheder synes 
heller ikke grænserne for, hvor længe der 
må sendes på teleshopping- og 
reklamekanaler, længere at være 
berettigede. Derimod bør 20 %-grænsen for 
reklame per klokketime fastholdes, 
undtagen for længerevarende 
reklameformer som produktpræsentation 
mv. ("telepromotions") og teleshopping, 
hvis særlige egenskaber og 
præsentationsmetode gør dem mere 
tidskrævende.

(44) Begrænsningen af, hvor megen reklame 
der kunne sendes om dagen og grænsen for 
reklame per klokketime bør med ganske få
undtagelser ophæves. En fortsættelse af 
den kvalitative kontrol er tilstrækkelig.

Or. de

Begrundelse

Der er tilstrækkeligt, at en kvalitativ kontrol af reklamen er sikret. De kvalitative normer kan 
opgives i forbindelse med en deregulering, da forbrugerne kun er indstillet på at tolerere en 
bestemt mængde reklamer.

Ændringsforslag af John Purvis

Ændringsforslag 107
BETRAGTNING 44
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(44) Begrænsningen af, hvor megen 
reklame der kunne sendes om dagen, har i 
det store og hele vist sig at være teoretisk. 
Timekvoten er vigtigere, da den også
gælder i den bedste sendetid. Dagskvoten 
bør derfor ophæves, mens timekvoten bør 
bevares for reklame og 
teleshoppingindslag. I betragtning af 
forbrugernes øgede valgmuligheder synes
heller ikke grænserne for, hvor længe der må
sendes på teleshopping- og reklamekanaler, 
længere at være berettigede. Derimod bør 
20 %-grænsen for reklame per klokketime 
fastholdes, undtagen for længerevarende 
reklameformer som produktpræsentation 
mv. ("telepromotions") og teleshopping, 
hvis særlige egenskaber og 
præsentationsmetode gør dem mere 
tidskrævende.

(44) I betragtning af den nuværende og 
øgede konkurrence inden for industrien vil 
dag- og timekvoten blive ophævet. I 
betragtning af den større konkurrence og 
forbrugernes øgede valgmuligheder er heller 
ikke grænserne for, hvor længe der må
sendes på teleshopping- og reklamekanaler, 
længere berettigede.

Or. en

Begrundelse

Reklamebegrænsninger bør ophæves for at give europæiske medietjenesteudbydere større 
muligheder for at konkurrere og fastholde indtægter til finansiering af og investering i 
europæisk audiovisuelt indhold.

Forbrugeren er den bedste regulator, hvad angår mængden og arten af reklame.

Ændringsforslag af Pilar del Castillo Vera

Ændringsforslag 108
BETRAGTNING 44
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(44) Begrænsningen af, hvor megen 
reklame der kunne sendes om dagen, har i 
det store og hele vist sig at være teoretisk. 
Timekvoten er vigtigere, da den også
gælder i den bedste sendetid. Dagskvoten 
bør derfor ophæves, mens timekvoten bør 
bevares for reklame og 
teleshoppingindslag. I betragtning af 
forbrugernes øgede valgmuligheder synes 
heller ikke grænserne for, hvor længe der må
sendes på teleshopping- og reklamekanaler,
længere at være berettigede. Derimod bør 
20 %-grænsen for reklame per klokketime 
fastholdes, undtagen for længerevarende 
reklameformer som produktpræsentation 
mv. ("telepromotions") og teleshopping, 
hvis særlige egenskaber og 
præsentationsmetode gør dem mere 
tidskrævende.

(44) Dagskvoten bør ophæves, og i
betragtning af forbrugernes øgede 
valgmuligheder synes heller ikke grænserne 
for, hvor længe der må sendes på
teleshopping- og reklamekanaler, længere at 
være berettigede.

Or. es

Begrundelse

Udbyderne af audiovisuelle medietjenester kræver øget fleksibilitet med hensyn til 
reklamernes varighed for at kunne finansiere kvalitetsprogrammer i fremtiden.

Ændringsforslag af Herbert Reul

Ændringsforslag 109
BETRAGTNING 44
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(44) Begrænsningen af, hvor megen reklame 
der kunne sendes om dagen, har i det store 
og hele vist sig at være teoretisk. 
Timekvoten er vigtigere, da den også
gælder i den bedste sendetid. Dagskvoten 
bør derfor ophæves, mens timekvoten bør 
bevares for reklame og 
teleshoppingindslag. I betragtning af 
forbrugernes øgede valgmuligheder synes 
heller ikke grænserne for, hvor længe der må
sendes på teleshopping- og reklamekanaler, 
længere at være berettigede. Derimod bør 
20 %-grænsen for reklame per klokketime 
fastholdes, undtagen for længerevarende 
reklameformer som produktpræsentation 
mv. ("telepromotions") og teleshopping, 
hvis særlige egenskaber og 
præsentationsmetode gør dem mere 
tidskrævende.

(44) Begrænsningen af, hvor megen reklame 
der kunne sendes om dagen, har i det store 
og hele vist sig at være teoretisk. 
Dagskvoten bør derfor ophæves. I 
betragtning af forbrugernes øgede 
valgmuligheder synes heller ikke grænserne 
for, hvor længe der må sendes på
teleshopping- og reklamekanaler, længere at 
være berettigede.

Or. de

Begrundelse

Tv-stationerne har brug for mere fleksibilitet for også i fremtiden at kunne tilbyde 
programmer af høj kvallitet. Splitscreen-indslag optager kun en del af billedskærmen.
Reklameindholdet konkurrerer med det løbende program, som publikums opmærksomhed er 
optaget af.

Ændringsforslag af Paul Rübig

Ændringsforslag 110
BETRAGTNING 44
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(44) Begrænsningen af, hvor megen 
reklame der kunne sendes om dagen, har i 
det store og hele vist sig at være teoretisk. 
Timekvoten er vigtigere, da den også
gælder i den bedste sendetid. Dagskvoten 
bør derfor ophæves, mens timekvoten bør 
bevares for reklame og 
teleshoppingindslag. I betragtning af 
forbrugernes øgede valgmuligheder synes 
heller ikke grænserne for, hvor længe der må
sendes på teleshopping- og reklamekanaler, 
længere at være berettigede. Derimod bør 
20 %-grænsen for reklame per klokketime 
fastholdes, undtagen for længerevarende 
reklameformer som produktpræsentation mv. 
("telepromotions") og teleshopping, hvis 
særlige egenskaber og præsentationsmetode 
gør dem mere tidskrævende.

(44) I betragtning af forbrugernes øgede 
valgmuligheder synes heller ikke grænserne 
for, hvor længe der må sendes på
teleshopping- og reklamekanaler, længere at 
være berettigede. Derimod bør 20 %-
grænsen for reklame per klokketime 
fastholdes, undtagen for længerevarende 
reklameformer som produktpræsentation mv. 
("telepromotions") og teleshopping, hvis 
særlige egenskaber og præsentationsmetode 
gør dem mere tidskrævende.

Or. en

Begrundelse

Jf. begrundelsen til ændringsforslaget til artikel 1, punkt. 13, [artikel 18, stk. 1].

Ændringsforslag af Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia, Monica 
Frassoni

Ændringsforslag 111
BETRAGTNING 44
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(44) Begrænsningen af, hvor megen 
reklame der kunne sendes om dagen, har i 
det store og hele vist sig at være teoretisk. 
Timekvoten er vigtigere, da den også
gælder i den bedste sendetid. Dagskvoten 
bør derfor ophæves, mens timekvoten bør 
bevares for reklame og 
teleshoppingindslag. I betragtning af 
forbrugernes øgede valgmuligheder synes 
heller ikke grænserne for, hvor længe der 
må sendes på teleshopping- og 
reklamekanaler, længere at være 
berettigede. Derimod bør 20 %-grænsen for 
reklame per klokketime fastholdes, undtagen
for længerevarende reklameformer som 
produktpræsentation mv. ("telepromotions") 
og teleshopping, hvis særlige egenskaber og 
præsentationsmetode gør dem mere 
tidskrævende.

(44) 20 %-grænsen for reklame per 
klokketime bør fastholdes, også for 
længerevarende reklameformer som 
produktpræsentation mv. ("telepromotions") 
og teleshopping, hvis særlige egenskaber og 
præsentationsmetoder gør dem mere 
tidskrævende.

Or. it

Begrundelse

Det er vigtigt, at grundreglerne er konsekvente, hvad angår konkurrence mellem forskellige 
medietjenester, der er baseret på forskellige former for teknologi.

Ændringsforslag af Patrizia Toia

Ændringsforslag 112
BETRAGTNING 44 A (ny)

(44a) I spillefilm og særligt kreative værker 
bør eventuel indsættelse af reklame 
overholde kriterier, der respekterer 
værkernes integritet og ikke går på
kompromis med værdien, heller ikke hvad 
angår fortællertid.

Or. it

Ændringsforslag af Rebecca Harms og Monica Frassoni
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Ændringsforslag 113
BETRAGTNING 45

(45) Skjult reklame forbydes af dette 
direktiv, fordi den påvirker forbrugerne 
negativt. Forbuddet mod skjult reklame 
omfatter ikke retmæssig produktplacering i 
overensstemmelse med dette direktiv.

(45) Skjult reklame forbydes af dette 
direktiv, fordi den påvirker forbrugerne 
negativt.

Or. en

Begrundelse

Klarlægger begrundelsen vedrørende betragtning 40. Efter de betingelser, der er fastsat i 
ændringsforslag 14 til artikel 3h (ny) falder anvendelsen af "produktstøtte" ikke ind under 
forbuddet mod skjult reklame, mens produktplacering fortsat er forbudt.

Ændringsforslag af Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia, Monica 
Frassoni

Ændringsforslag 114
BETRAGTNING 45

(45) Skjult reklame forbydes af dette 
direktiv, fordi den påvirker forbrugerne 
negativt. Forbuddet mod skjult reklame 
omfatter ikke retmæssig produktplacering i 
overensstemmelse med dette direktiv.

(45) Skjult reklame forbydes af dette 
direktiv, fordi den påvirker forbrugerne 
negativt.

Or. it

Begrundelse

Det er vigtigt, at grundreglerne er konsekvente, hvad angår konkurrence mellem forskellige 
medietjenester, der er baseret på forskellige former for teknologi.

Ændringsforslag af Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia, Monica 
Frassoni

Ændringsforslag 115
BETRAGTNING 46
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(46) Produktplacering er en realitet i 
spillefilm og tv-programmer, men 
medlemsstaterne har forskellige regler om 
denne praksis. For at sikre lige 
konkurrencevilkår og dermed styrke den 
europæiske mediebranches 
konkurrenceevne må der vedtages regler 
for produktplacering. Direktivets definition 
af produktplacering omfatter enhver form 
for audiovisuel kommerciel 
kommunikation, hvorved der i en 
udsendelse, normalt mod betaling eller 
tilsvarende modydelse, vises eller henvises 
til en vare, en tjenesteydelse eller et 
varemærke for en vare eller tjenesteydelse. 
For produktplacering gælder de samme 
kvalitative regler og begrænsninger som for 
reklame. 

udgår

Or. it

Begrundelse

Betragtningerne udgår i overensstemmelse med nedenstående ændringsforslag til artikel 3h.

Ændringsforslag af Rebecca Harms

Ændringsforslag 116
BETRAGTNING 46
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(46) Produktplacering er en realitet i 
spillefilm og tv-programmer, men 
medlemsstaterne har forskellige regler om 
denne praksis. For at sikre lige 
konkurrencevilkår og dermed styrke den 
europæiske mediebranches 
konkurrenceevne må der vedtages regler 
for produktplacering. Direktivets definition 
af produktplacering omfatter enhver form 
for audiovisuel kommerciel 
kommunikation, hvorved der i en 
udsendelse, normalt mod betaling eller 
tilsvarende modydelse, vises eller henvises 
til en vare, en tjenesteydelse eller et 
varemærke for en vare eller tjenesteydelse.
For produktplacering gælder de samme 
kvalitative regler og begrænsninger for som 
reklame.

(46) Produktionsstøtte er en realitet i 
spillefilm og tv-programmer, hovedsagelig i 
USA, men også i visse medlemsstater. Men
medlemsstaterne har forskellige regler og 
håndterer produktionsstøtte i spillefilm og 
tv-programmer på uensartet vis. Det 
forekommer derfor nødvendigt at præcisere 
dette punkt af hensyn til en loyal 
konkurrence på tværs af grænserne. 
Produktionsstøtte giver mulighed for en 
fornuftig udnyttelse af knappe ressourcer, 
uden at adskillelsesprincippet krænkes. 
Produktionsstøtte vil også fremme 
finansieringen af uafhængige europæiske 
produktioner, uden at dette truer 
programmets uafhængighed og 
troværdighed.  Direktivets definition af 
produktionsstøtte omfatter visning i 
audiovisuelle medietjenester af en vare, en 
tjenesteydelse eller et varemærke, der er 
nødvendig af journalistiske eller kreative 
grunde, og der ikke er tale om nogen form 
for betaling eller modydelse eller 
redaktionel påvirkning fra annoncørens 
eller varemærkeejerens side. Såfremt 
produktionsstøtte af redaktionelle eller 
kunstneriske grunde kræver henvisning til 
eller præsentation af en producents eller 
tjenesteudbyders varer, tjenesteydelser, 
navne, varemærker eller aktiviteter, bør 
dette ske uden nogen form for speciel eller 
uberettiget fremhævelse. Produktionsstøtte 
omfatter ligeledes uafhængige 
redaktionelle beslutninger om uden 
uberettiget fremhævelse at anvende 
produkter, der en integrerende del af et 
program og fremmer dets produktion, f.eks. 
anvendelsen af varemærkepræmier i 
audiovisuelle medietjenester for børn, der 
kan tilskynde seerne til at deltage og nyde 
programmet. Tredjelandsprogrammer, der 
omfatter produktionsstøtte, skal tydeligt 
identificeres og mærkes tilsvarende.

Or. en
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Begrundelse

Denne betragtning præciserer, hvad der skal forstås ved accepteret produktionsstøtte.
Produktionsstøtte giver mulighed for en fornuftig udnyttelse af knappe ressourcer.
Produktionsstøtte vises i et arbejde af redaktionelle grunde og ikke som reklame, og derfor 
indebærer anvendelsen ikke en sammenblanding af redaktionelt indhold og kommercielle 
kommunikationsformer. På den måde undgår man at underminere adskillelsesprincippet eller 
begrænse den kunstneriske eller journalistiske frihed.

Ændringsforslag af John Purvis

Ændringsforslag 117
BETRAGTNING 46

(46) Produktplacering er en realitet i 
spillefilm og tv-programmer, men 
medlemsstaterne har forskellige regler om 
denne praksis. For at sikre lige 
konkurrencevilkår og dermed styrke den 
europæiske mediebranches konkurrenceevne 
må der vedtages regler for produktplacering. 
Direktivets definition af produktplacering 
omfatter enhver form for audiovisuel 
kommerciel kommunikation, hvorved der i 
en udsendelse, normalt mod betaling eller 
tilsvarende modydelse, vises eller henvises til 
en vare, en tjenesteydelse eller et varemærke 
for en vare eller tjenesteydelse. For 
produktplacering gælder de samme 
kvalitative regler og begrænsninger for som 
reklame.

(46) Produktplacering er en realitet i 
spillefilm og tv-programmer, men 
medlemsstaterne har forskellige regler om 
denne praksis. For at sikre lige 
konkurrencevilkår og dermed styrke den 
europæiske mediebranches konkurrenceevne 
må der vedtages regler for produktplacering. 
Direktivets definition af produktplacering 
omfatter enhver form for audiovisuel 
kommerciel kommunikation, hvorved der i 
en lineær udsendelse, mod betaling eller 
tilsvarende modydelse, vises eller henvises til 
en vare, en tjenesteydelse eller et varemærke 
for en vare eller tjenesteydelse. For 
produktplacering gælder de samme 
kvalitative regler og begrænsninger for som 
reklame.

Or. en

Begrundelse

Ikke-lineære tjenester bør ikke være omfattet af anvendelsesområdet for dette direktiv.

Produktplacering bør kun betegnes som sådan, hvis der rent faktisk sker mod betaling. Det 
drejer sig om en legitim indtægtskilde, hvis der er passende gennemskuelighed.

Ændringsforslag af Patrizia Toia
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Ændringsforslag 118
BETRAGTNING 47

(47) Tilsynsmyndighederne bør være 
uafhængige af både de nationale regeringer 
og udbyderne af audiovisuelle 
medietjenester, således at de kan udføre 
deres arbejde upartisk og gennemsigtigt og 
bidrage til pluralismen. Det er nødvendigt for 
at direktivet kan blive anvendt korrekt, at de 
nationale tilsynsmyndigheder og 
Kommissionen samarbejder tæt.

(47) Tilsynsmyndighederne bør være 
uafhængige af både de nationale regeringer 
og udbyderne af audiovisuelle 
medietjenester, således at de kan udføre 
deres arbejde upartisk og gennemsigtigt og 
bidrage til pluralismen. Det er nødvendigt for 
at direktivet kan blive anvendt korrekt, at de 
nationale tilsynsmyndigheder og 
Kommissionen samarbejder tæt også af 
hensyn til muligheden for oprettelse af en 
uafhængig europæisk myndighed, der kan 
træffe bindende beslutninger både for at 
garantere en mere effektiv konkurrence og 
for at fremme de generelle betingelser, der 
er nødvendige for fuldt ud at sikre 
pluralisme på informationsområdet og øge 
bevidstheden omkring den kulturelle 
mangfoldighed.

Or. it

Ændringsforslag af Angelika Niebler

Ændringsforslag 119
BETRAGTNING 47

(47) Tilsynsmyndighederne bør være 
uafhængige af både de nationale regeringer 
og udbyderne af audiovisuelle 
medietjenester, således at de kan udføre 
deres arbejde upartisk og gennemsigtigt og 
bidrage til pluralismen. Det er nødvendigt for 
at direktivet kan blive anvendt korrekt, at de 
nationale tilsynsmyndigheder og 
Kommissionen samarbejder tæt.

(47) Tilsynsmyndighederne og -organerne 
bør være uafhængige af både de nationale 
regeringer og udbyderne af audiovisuelle 
medietjenester, således at de kan udføre 
deres arbejde upartisk og gennemsigtigt og 
bidrage til pluralismen. Det er nødvendigt for 
at direktivet kan blive anvendt korrekt, at de 
nationale tilsynsmyndigheder og 
Kommissionen samarbejder tæt. De særlige 
karakteristika ved de nationale 
medieordninger i tilsynsmyndighedernes og -
organernes organisation sikres fortsat.
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Or. de

Begrundelse

Denne formulering tager hensyn til de forskellige nationale organisationsformer for tilsynet i 
medlemsstaterne.

Ændringsforslag af Pilar del Castillo Vera

Ændringsforslag 120
BETRAGTNING 47

(47) Tilsynsmyndighederne bør være 
uafhængige af både de nationale regeringer 
og udbyderne af audiovisuelle 
medietjenester, således at de kan udføre 
deres arbejde upartisk og gennemsigtigt og 
bidrage til pluralismen. Det er nødvendigt for 
at direktivet kan blive anvendt korrekt, at de 
nationale tilsynsmyndigheder og 
Kommissionen samarbejder tæt.

(47) Tilsynsmyndighederne bør være 
uafhængige af både de nationale regeringer 
og udbyderne af audiovisuelle 
medietjenester, således at de kan udføre 
deres arbejde upartisk og gennemsigtigt og 
bidrage til pluralismen. Deres beføjelser med 
hensyn til kontrol af indhold bør være 
begrænset til de i dette direktiv omhandlede 
områder og forskrifter og må under ingen 
omstændigheder omfatte kontrol af 
oplysningers korrekthed. Det er nødvendigt 
for at direktivet kan blive anvendt korrekt, at 
de nationale tilsynsmyndigheder og 
Kommissionen samarbejder tæt.

Or. es

Begrundelse

Værnet om de grundlæggende rettigheder henhører ikke under tilsynsmyndighederne.  Det er 
udelukkende en opgave for dommere og domstole.  Tillader man en tilsynsmyndighed at 
træffe afgørelse om, hvorvidt en oplysning er sand eller ej, vil det være det samme som at 
genindføre forne tiders frihedsindskrænkende censur. Europa-Parlamentet har modtaget 
talrige klager om dette spørgsmål fra borgerne.

Ændringsforslag af John Purvis

Ændringsforslag 121
ARTIKEL 1, NR. 1
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Titel (direktiv 89/552/EØF)

(1) Titlen affattes således: 

"Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
…/EF om samordning af visse love og 
administrative bestemmelser i 
medlemsstaterne om udbud af audiovisuelle 
medietjenester (direktivet om audiovisuelle 
medietjenester)".

1) Titlen affattes således: 

"Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
…/EF om samordning af visse love og 
administrative bestemmelser i 
medlemsstaterne om udbud af lineære 
audiovisuelle medietjenester (direktivet om 
lineære audiovisuelle medietjenester)".

Or. en

Begrundelse

Direktivet bør ajourføres for at sikre, at det er platformsneutral, men anvendelsesområdet bør 
ikke udvides til ikke-lineære tjenester.

Ændringsforslag af John Purvis

Ændringsforslag 122
ARTIKEL 1, NR. 2

Artikel 1, litra a (Direktiv 89/552/EØF)
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(a) "audiovisuel medietjeneste": En tjeneste i 
overensstemmelse med definitionen af 
tjenesteydelser i traktatens artikel 49 og 50, 
hvis hovedformål er at udbyde informerende, 
underholdende eller oplysende levende 
billeder med eller uden lyd til offentligheden 
via elektroniske kommunikationsnet som 
defineret i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2002/21/EF, stk. 2, litra a.

a) "lineære audiovisuel medietjeneste": En 
tjeneste i overensstemmelse med definitionen 
af tjenesteydelser i traktatens artikel 49 og 
50, hvis hovedformål er at udbyde 
informerende, underholdende eller oplysende 
levende billeder med eller uden lyd til 
offentligheden via elektroniske 
kommunikationsnet som defineret i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF, 
stk. 2, litra a, og "lineær audiovisuel 
medietjeneste" betyder endvidere en 
tjeneste, hvor medietjenesteudbyderen 
fastlægger sendetidspunktet for et givet 
program og tilrettelægger programfladen, 
der er karakteriseret ved en kronologisk 
rækkefølge af forskellige programmer.
Derimod er kommunikationstjenester, der 
formidler informationer eller andre 
meddelelser på individuel basis, eller 
informationssamfundstjenester som 
defineret i artikel 1 i direktiv 98/48/EF, er 
ikke omfattet.

Or. en

Begrundelse

Definitionen på tv-spredning skal ændres, så den omfatter tjenester, som er af samme 
karakter som traditionel programlagt tv-spredningsvirksomhed, men som leveres af andre 
platforme.

Direktivet skal dog ikke udvides til at omfatte ikke-lineære tjenester, der fortsat skal være 
reguleret af direktivet om elektronisk handel som "informationssamfundstjenester".

Ændringsforslag af Lena Ek

Ændringsforslag 123
ARTIKEL 1, NR. 2

Artikel 1, litra a (Direktiv 89/552/EØF)
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(a) "audiovisuel medietjeneste": En tjeneste i 
overensstemmelse med definitionen af 
tjenesteydelser i traktatens artikel 49 og 50, 
hvis hovedformål er at udbyde informerende, 
underholdende eller oplysende levende 
billeder med eller uden lyd til offentligheden 
via elektroniske kommunikationsnet som 
defineret i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2002/21/EF, stk. 2, litra a.

a) "audiovisuel medietjeneste": En tjeneste i 
overensstemmelse med definitionen af 
tjenesteydelser i traktatens artikel 49 og 50, 
hvis hovedformål er at udbyde informerende, 
underholdende eller oplysende levende 
billeder med eller uden lyd til offentligheden 
via elektroniske kommunikationsnet som 
defineret i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2002/21/EF, stk. 2, litra a. Denne 
definition omfatter ikke 
informationssamfundstjenester som 
defineret i artikel 1 i direktiv 98/48/EF.

Or. en

Begrundelse

Dette klarlægger, at direktivets anvendelsesområde vedrører tv-tjenester og tv-lignende 
tjenester, som det oprindeligt var meningen, og hvor der blev taget højde for forskellen 
mellem "massemedier" og "personaliserede medier".

Ændringsforslag af Rebecca Harms

Ændringsforslag 124
ARTIKEL 1, NR. 2

Artikel 1, litra a (Direktiv 89/552/EØF)
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(a) "audiovisuel medietjeneste": En tjeneste i 
overensstemmelse med definitionen af 
tjenesteydelser i traktatens artikel 49 og 50, 
hvis hovedformål er at udbyde informerende, 
underholdende eller oplysende levende 
billeder med eller uden lyd til offentligheden 
via elektroniske kommunikationsnet som 
defineret i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2002/21/EF, stk. 2, litra a.

a) "audiovisuel medietjeneste": En tjeneste, 
der udbydes under en 
medietjenesteudbyders redaktionelle 
ansvar, i overensstemmelse med definitionen 
af tjenesteydelser i traktatens artikel 49 og 
50, hvis hovedformål er at udbyde 
programmer bestående af informerende, 
underholdende eller oplysende levende 
billeder med eller uden lyd til offentligheden 
via elektroniske kommunikationsnet som 
defineret i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2002/21/EF, stk. 2, litra a. Dette 
direktiv omfatter ikke pressen i trykt eller 
elektronisk form eller andre tjenester, hvis 
hovedformål er at tilvejebringe nyheder, 
hvor det audiovisuelle element ikke er den 
primære bestanddel. Nationale 
forfatningsbestemmelser, der sikrer 
pressefriheden, skal respekteres.

Or. en

Begrundelse

Dette klarlægger, at direktivets anvendelsesområde vedrører tv-tjenester og tv-lignende 
tjenester, som det oprindeligt var meningen, og hvor der blev taget højde for forskellen 
mellem "massemedier" og "personaliserede medier".

Ændringsforslag af Herbert Reul

Ændringsforslag 125
ARTIKEL 1, NR. 2

Artikel 1, litra a (direktiv 89/552/EØF)
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(a) "audiovisuel medietjeneste": En tjeneste i 
overensstemmelse med definitionen af 
tjenesteydelser i traktatens artikel 49 og 50, 
hvis hovedformål er at udbyde informerende, 
underholdende eller oplysende levende 
billeder med eller uden lyd til offentligheden 
via elektroniske kommunikationsnet som 
defineret i Europa-Parlamentets og Rådets
direktiv 2002/21/EF, stk. 2, litra a.

a) "audiovisuel medietjeneste": En ydelse, 
der tilvejebringes under en 
medietjenesteudbyders redaktionelle ansvar
i overensstemmelse med definitionen af 
tjenesteydelser i traktatens artikel 49 og 50, 
hvis hovedformål er at udbyde informerende, 
underholdende eller oplysende programmer 
med levende billeder med eller uden lyd til 
offentligheden via elektroniske 
kommunikationsnet som defineret i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF, 
stk. 2, litra a, og som opfylder kriterierne 
for tv-udsendelse efter artikel 1, litra c, 
eller for en ikke-lineær tjeneste efter artikel 
1, litra e.
Dette direktiv finder ikke anvendelse på
den trykte eller elektroniske presse, hvor det 
audiovisuelle område ikke er 
hovedbestanddel. Nationale 
forfatningsbestemmelser, der sikrer 
pressefriheden, skal overholdes.

Or. de

Begrundelse

Den audiovisuelle medietjeneste er overbegreb for tv-udsendelser (dvs. lineære tjenester) og 
ikke-lineære tjenester. Med henblik på en bedre afgrænsning af audiovisuelle medietjenester i 
forhold til andre audiovisuelle tjenester, skal det præciseres, at udbuddet af levende billeder 
består af programmer, som medietjenesteudbyderen har det redaktionelle ansvar for.

Ændringsforslag af Angelika Niebler

Ændringsforslag 126
ARTIKEL 1, NR. 2

Artikel 1, litra a (direktiv 89/552/EØF)
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(a) "audiovisuel medietjeneste": En tjeneste i 
overensstemmelse med definitionen af 
tjenesteydelser i traktatens artikel 49 og 50, 
hvis hovedformål er at udbyde informerende, 
underholdende eller oplysende levende 
billeder med eller uden lyd til offentligheden 
via elektroniske kommunikationsnet som 
defineret i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2002/21/EF, stk. 2, litra a.

a) "audiovisuel medietjeneste": En tjeneste i 
overensstemmelse med definitionen af 
tjenesteydelser i traktatens artikel 49 og 50, 
hvis hovedformål er at udbyde informerende, 
underholdende eller oplysende levende 
billeder med eller uden lyd til offentligheden 
via elektroniske kommunikationsnet som 
defineret i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2002/21/EF, stk. 2, litra a, inklusive 
ledsagende teletekst.

Or. de

Begrundelse

Det er vigtigt, at direktivet også omfatter den ledsagende teletekst.

Ændringsforslag af Rebecca Harms

Ændringsforslag 127
ARTIKEL 1, NR. 2

Artikel 1, litra b (direktiv 89/552/EØF)

(b) "medietjenesteudbyder": Den fysiske eller 
juridiske person, der har det redaktionelle 
ansvar for valget af audiovisuelt indhold i 
den audiovisuelle medietjeneste og 
bestemmer hvordan det tilrettelægges.

b) "medietjenesteudbyder": Den fysiske eller 
juridiske person, der har det redaktionelle 
ansvar for valget af audiovisuelt indhold i 
den audiovisuelle medietjeneste og 
bestemmer hvordan det tilrettelægges. 
Definitionen omfatter ikke fysiske eller 
juridiske personer, som blot bundter eller 
transmitterer indhold eller udbyder til salg 
pakker af sådanne tjenester, for hvilke 
tredjemand har redaktionelt ansvar. 

Or. en

Begrundelse

Ren bundtning, transmission eller gensalg af indholdsudbud, som tredjemand har det 
redaktionelle ansvar for som medietjenesteudbyder, er ikke omfattet af direktivets 
anvendelsesområde.
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Ændringsforslag af Erika Mann

Ændringsforslag 128
ARTIKEL 1, NR. 2

Artikel 1, litra b (direktiv 89/552/EØF)

(b) "medietjenesteudbyder": Den fysiske eller 
juridiske person, der har det redaktionelle 
ansvar for valget af audiovisuelt indhold i 
den audiovisuelle medietjeneste og 
bestemmer hvordan det tilrettelægges.

b) "medietjenesteudbyder": Den fysiske eller 
juridiske person, der har det redaktionelle 
ansvar for valget af audiovisuelt indhold i 
den audiovisuelle medietjeneste og 
bestemmer hvordan det tilrettelægges. 
Tjenester, der udelukkende består i 
bundtning, transmission, lagring eller 
videresendelse af indhold fra tredjemand, 
er ikke omfattet af denne definition.

Or. en

Begrundelse

Ren bundtning, transmission, lagring og og videresendelse af indhold, som tredjemand 
allerede har det redaktionelle ansvar for, er ikke omfattet af direktivet.

Ændringsforslag af John Purvis

Ændringsforslag 129
ARTIKEL 1, NR. 2

Artikel 1, litra b (direktiv 89/552/EØF)

(b) "medietjenesteudbyder": Den fysiske eller 
juridiske person, der har det redaktionelle 
ansvar for valget af audiovisuelt indhold i 
den audiovisuelle medietjeneste og 
bestemmer hvordan det tilrettelægges.

b) "lineær audiovisuel 
medietjenesteudbyder": Den fysiske eller 
juridiske person, der har det redaktionelle 
ansvar for valget af audiovisuelt indhold i 
den audiovisuelle medietjeneste og 
bestemmer, hvilken sekvens det udsendes i.

Or. en

Begrundelse

Jf. begrundelsen til ændringsforslaget til artikel 1, litra a.
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Ændringsforslag af Angelika Niebler

Ændringsforslag 130
ARTIKEL 1, NR. 2

Artikel 1, litra c (direktiv 89/552/EØF)

(c) "tv-spredning" og 
"fjernsynsudsendelse": En lineær
audiovisuel medietjeneste, hvor 
medietjenesteudbyderen fastlægger 
sendetidspunktet for et givet program og 
tilrettelægger programfladen.

c) „lineær tjeneste“ (f.eks. "tv-spredning" 
og "fjernsynsudsendelse": En audiovisuel 
medietjeneste, der består i en ukodet eller 
kodet udsendelse af programmer til et 
ubestemt antal potentielle seere, til hvem de 
samme samme billeder sendes eller 
transmitteres samtidig uanset teknikken.

Or. de

Begrundelse

Definitionen af lineære tjenester bør også give udtryk for teknologineutralitet.

Ændringsforslag af John Purvis

Ændringsforslag 131
ARTIKEL 1, NR. 2

Artikel 1, litra c (direktiv 89/552/EØF)

(c) "tv-spredning" og "fjernsynsudsendelse": 
En lineær audiovisuel medietjeneste, hvor 
medietjenesteudbyderen fastlægger 
sendetidspunktet for et givet program og 
tilrettelægger programfladen.

c) "lineær tjeneste eller tv-spredning" og 
"fjernsynsudsendelse": En lineær audiovisuel 
medietjeneste, hvor en kronologisk 
rækkefølge af programmer transmitteres 
samtidigt til et ubegrænset antal potentielle 
brugere på et tidspunkt, der er fastlagt af 
medietjenesteudbyderen i overensstemmelse 
med en programflade.

Or. en

Begrundelse

Præcisering.
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Ændringsforslag af Edit Herczog

Ændringsforslag 132
ARTIKEL 1, NR. 2

Artikel 1, litra c (direktiv 89/552/EØF)

(c) "tv-spredning" og "fjernsynsudsendelse": 
En lineær audiovisuel medietjeneste, hvor 
medietjenesteudbyderen fastlægger 
sendetidspunktet for et givet program og 
tilrettelægger programfladen.

c) "lineær tjeneste, herunder tv-spredning" 
og "fjernsynsudsendelse": En lineær 
audiovisuel medietjeneste, hvor 
medietjenesteudbyderen fastlægger 
sendetidspunktet for et givet program på
basis af en fast tidsplan, han har fastlagt.

Or. en

Begrundelse

Præcisering af et af direktivets nøglebegreber: lineær tjeneste.

Ændringsforslag af Eluned Morgan

Ændringsforslag 133
ARTIKEL 1, NR. 2

Artikel 1, litra c (direktiv 89/552/EØF)

(c) "tv-spredning" og "fjernsynsudsendelse": 
En lineær audiovisuel medietjeneste, hvor 
medietjenesteudbyderen fastlægger 
sendetidspunktet for et givet program og 
tilrettelægger programfladen.

c) "tv-spredning" og "fjernsynsudsendelse": 
En lineær audiovisuel medietjeneste, hvor 
indhold transmitteres samtidigt til et 
ubegrænset antal potentielle brugere.

Or. en

Begrundelse

Definitionen på lineær tjeneste bør baseres på den kontekst, hvor brugerne får adgang til 
indholdet. Det er det, der er af betydning for definitionen af brugernes behov for 
lovbeskyttelse.

Identificeringen af de ophavsmænd til redaktionelle beslutninger, der er relevante for 
indholdsreguleringen, kan vise sig at blive stadig mere vanskeligt for de regulerende 
myndigheder, jo længere de kommer fremad.  Endvidere sker der måske fundamentale 
ændringer i tilstedeværelsen og selve definitionen på en programflade i de kommende år.
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Ændringforslag af Catherine Trautmann

Ændringsforslag 134
ARTIKEL 1, NR. 2

Artikel 1, litra c (direktiv 89/552/EØF)

(c) "tv-spredning" og "fjernsynsudsendelse": 
En lineær audiovisuel medietjeneste, hvor 
medietjenesteudbyderen fastlægger 
sendetidspunktet for et givet program og 
tilrettelægger programfladen.

(c) "lineær tjeneste" eller "tv-spredning" og 
"fjernsynsudsendelse": Udsendelse - i enhver 
form, kodet eller ukodet, og i kronologisk 
rækkefølge - af forskellige programmer.
Disse programmer transmitteres til 
brugerens apparat på et tidspunkt, der er 
fastlagt af medietjenesteudbyderen i 
overensstemmelse med en programflade.

Or. xm

Begrundelse

Præcisering.

Ændringsforslag af Erika Mann

Ændringsforslag 135
ARTIKEL 1, NR. 2

Artikel 1, litra c (direktiv 89/552/EØF)

(c) "tv-spredning" og "fjernsynsudsendelse": 
En lineær audiovisuel medietjeneste, hvor 
medietjenesteudbyderen fastlægger 
sendetidspunktet for et givet program og 
tilrettelægger programfladen.

c) "tv-spredning" og "fjernsynsudsendelse": 
En lineær audiovisuel medietjeneste, der er 
karakteriseret ved en sekvens af 
programmer indeholdende forskellige, 
redigerede indholdstilbud, og hvor 
medietjenesteudbyderen fastlægger 
sendetidspunktet for et givet program og 
tilrettelægger programfladen.

Or. en

Begrundelse

Definitionen på lineære medietjenester skal udelukkende omfatte tv-tilbud. Det er kun 
tilfældet, hvis medietjenesteudbyderen fastlægger programfladen med et forskelligartet, 
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redigeret indholdstilbud.

Ændringsforslag af Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Patrizia Toia, Monica Frassoni

Ændringsforslag 136
ARTIKEL 1, NR 2

Artikel 1, litra d (direktiv 89/552/EØF)

(d) "tv-spredningsforetagende": En udbyder 
af lineære audiovisuelle medietjenester.

d) "tv-spredningsforetagende": En udbyder 
af lineære audiovisuelle medietjenester og 
fjernsynsprogrammer.

Or. it

Begrundelse

Ændringsforslaget præciserer lineære tjenester.

Ændringsforslag af Angelika Niebler

Ændringsforslag 137
ARTIKEL 1, NR. 2

Artikel 1, litra e (direktiv 89/552/EØF)

(e) "ikke-lineær tjeneste": En audiovisuel 
medietjeneste, hvor brugeren afgør 
sendetidspunktet for et program på
grundlag af medietjenesteudbyderens 
programudbud.

e) "ikke-lineær tjeneste": En audiovisuel 
tjeneste bestående af et udbud af 
audiovisuelt indhold, som en 
medietjenesteudbyder bearbejder 
redaktionelt og sammensætter, og hvor 
brugeren individuelt bestiller 
transmissionen af et bestemt program.

Or. de

Begrundelse

Præcisering af begrebet "ikke-lineær tjeneste" som medietjeneste på bestilling.

Ændringsforslag af Erika Mann

Ændringsforslag 138
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ARTIKEL 1, NR. 2
Artikel 1, litra e (direktiv 89/552/EØF)

(e) "ikke-lineær tjeneste": En audiovisuel 
medietjeneste, hvor brugeren afgør 
sendetidspunktet for et program på
grundlag af medietjenesteudbyderens 
programudbud.

e) "ikke-lineær tjeneste": En audiovisuel 
medietjeneste, der leveres gennem et 
elektronisk kommunikationsnet, som 
defineret i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2002/21/EF, stk. 2, litra a, 
herunder kabel, satellit, jordbaseret tv, IP-
tv eller mobilnet, som også har følgende 
karakteristika:

- brugeren foretager en individuel 
anmodning om en tjeneste (herunder 
abonnementstjenester) på grundlag af 
medietjenesteudbyderens programudbud;

- tjenesten omfatter programmer, der er 
egnet til blive vist i en linær tjeneste, f.eks. 
spillefilm, sportsbegivenheder og 
programmer i formater, der allerede er 
tilpasset tv-distribution, så som komedier, 
dokumentarfilm, børneprogrammer og 
almindeligt drama;
- tjenesten henvender sig til samme 
massemarked som lineære tjenester;

- tjenesten er baseret på ejerskab til 
distributionsrettigheder til forskellige 
programkataloger;

- formatet, præsentationen af og adgangen 
til tjenesterne kunne få brugeren til at 
forvente samme lovgivningsmæssige 
beskyttelse som for linære tjenester;

Or. en

Begrundelse

Forslaget støtter den rådgivende ordførers ønske om at udvide direktivets anvendelsesområde 
til tv-lignende tjenester på det ikke-lineære område og tilføjer to yderligere kriterier til dem, 
der er anført i ordførerens forslag (samme marked og diversificeret katalog). Formålet er 
også at forbedre ordførerens andet kriterium (omfatter programmer foreslås i stedet for 
omfatter indhold) for at undgå at vedtage en lovgivning med et urealistisk 
anvendelsesområde.

Dette er også på linje med Kommissionens eget forslag. I betragtning 13 og 14 i 
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Kommissionens forslag er det fastsat, at direktivet kun bør gælde for tjenester af 
"massemedie"-karakter   De supplerende kriterier er med til at definere denne hensigt på det 
ikke-lineære område:

a) udvidelse af anvendelsesområdet for direktivet har været begrundet dels i et antaget behov 
for at skabe lige konkurrenceforhold mellem traditionelle tv-spredningsvirksomheder og 
udbydere af ikke-lineære tjenester.  Det følger heraf, at kun de ikke-lineære udbydere, der er 
inde på det samme marked som de traditionelle tv-spredningsvirksomheder, skal pålægges 
forpligtelser.  EU's konkurrencelovgivning knytter til dels markedsdefinition til potentiale for 
substitution på udbudssiden.  På området audiovisuelle tjenester er et sådant potentiale 
begrænset af den tid og de penge, der kræves til at udarbejde et diversificeret 
programkatalog.

b) kun tjenester med et diversificeret programtilbud vil kunne henvende sig til det samme 
massemarked som almindelige tv-spredningsvirksomheder.

Ændringsforslag af Edit Herczog

Ændringsforslag 139
ARTIKEL 1, NR. 2

Artikel 1, litra e (direktiv 89/552/EØF)

(e) "ikke-lineær tjeneste": En audiovisuel 
medietjeneste, hvor brugeren afgør 
sendetidspunktet for et program på grundlag 
af medietjenesteudbyderens programudbud.

e) "ikke-lineær tjeneste": En audiovisuel 
medietjeneste, hvor brugeren afgør eller kan 
påvirke sendetidspunktet for et program 
eller den type programmer, der 
transmitteres, på grundlag af 
medietjenesteudbyderens programudbud, 
eller hvor medietjenesteudbyderen tilpasser 
sin tjeneste efter de ønsker, brugeren har 
givet udtryk for.

Or. en

Begrundelse

Formålet med forslaget er i højre grad at tage højde for de mange måder tjenesten kan 
tilpasses brugernes forventninger.

Ændringsforslag af John Purvis

Ændringsforslag 140
ARTIKEL 1, NR. 2
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Artikel 1, litra e (direktiv 89/552/EØF)

(e) "ikke-lineær tjeneste": En audiovisuel 
medietjeneste, hvor brugeren afgør 
sendetidspunktet for et program på
grundlag af medietjenesteudbyderens 
programudbud.

e) "ikke-lineær tjeneste": En audiovisuel 
medietjeneste, hvor brugeren foretager en 
individuel anmodning om en specifik 
audiovisuel medietjeneste på grundlag af 
medietjenesteudbyderens programudbud.

Or. en

Ændringsforslag af John Purvis

Ændringsforslag 141
ARTIKEL 1, NR. 2

Artikel 1, litra e (direktiv 89/552/EØF)

(e) "ikke-lineær tjeneste": En audiovisuel 
medietjeneste, hvor brugeren afgør 
sendetidspunktet for et program på
grundlag af medietjenesteudbyderens 
programudbud.

e) "ikke-lineær tjeneste": Enhver audiovisuel 
medietjeneste, der ikke er en "lineær 
tjeneste".

Or. en

Ændringsforslag af Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra

Ændringsforslag 142
ARTIKEL 1, NR 2

Artikel 1, litra e (direktiv 89/552/EØF)

(e) "ikke-lineær tjeneste": En audiovisuel 
medietjeneste, hvor brugeren afgør 
sendetidspunktet for et program på
grundlag af medietjenesteudbyderens 
programudbud.

(e) "ikke-lineær tjeneste": En audiovisuel 
medietjeneste, hvor brugeren foretager en 
individuel anmodning om en specifik 
audiovisuel medietjeneste på grundlag af et 
bredt programudbud, som 
medietjenesteudbyderen har udarbejdet og 
redigeret.

Or. it

Begrundelse

Det er vigtigt at definere “ikke-lineær tjeneste” som en medietjeneste, der skabes under 
medietjenesteudbyderens redaktionelle ansvar, og som er til rådighed efter anmodning fra 
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brugeren.

Ændringsforslag af Eluned Morgan

Ændringsforslag 143
ARTIKEL 1, NR. 2

Artikel 1, litra e (direktiv 89/552/EØF)

(e) "ikke-lineær tjeneste": En audiovisuel 
medietjeneste, hvor brugeren afgør 
sendetidspunktet for et program på grundlag 
af medietjenesteudbyderens programudbud.

e) "ikke-lineær tjeneste": En audiovisuel 
medietjeneste, hvor brugeren afgør 
sendetidspunktet for et program på grundlag 
af medietjenesteudbyderens programudbud 
eller de kriterier, der afgør, i hvilken 
rækkefølge indholdet leveres;

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag sigter mod at indføje softwaregenererede, præferencebaserede 
tjenester blandt de ikke-lineære tjenester, der kan omfattes af direktivet.

Ændringsforslag af Nikolaos Vakalis

Ændringsforslag 144
ARTIKEL 1, NR. 2

Artikel 1, litra e (direktiv 89/552/EØF)

(e) ”ikke-lineær tjeneste": En audiovisuel 
medietjeneste, hvor brugeren afgør 
sendetidspunktet for et program på grundlag 
af medietjenesteudbyderens programudbud.

e) ”ikke-lineær tjeneste": En audiovisuel 
medietjeneste, hvor brugeren foretager en 
individuel anmodning om en specifik 
tjeneste og afgør sendetidspunktet for denne 
tjeneste på grundlag af 
medietjenesteudbyderens programudbud.

Or. en

Begrundelse

I forbindelse med definitionen af ikke-lineære audiovisuelle medietjenester er det vigtigt at 
understreger forbrugernes individuelle efterspørgsel efter en specifik audiovisuel 
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medietjeneste.

Ændringsforslag af Catherine Trautmann

Ændringsforslag 145
ARTIKEL 1, NR. 2

Artikel 1, litra e (direktiv 89/552/EØF)

(e) "ikke-lineær tjeneste": En audiovisuel 
medietjeneste, hvor brugeren afgør 
sendetidspunktet for et program på grundlag 
af medietjenesteudbyderens programudbud;

e) "ikke-lineær tjeneste": En audiovisuel 
medietjeneste, der leveres gennem et 
elektronisk kommunikationsnet, som 
defineret i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2002/21/EF, stk. 2, litra a, hvor 
brugeren gennem en individuel anmodning 
afgør sendetidspunktet for et program på
grundlag af medietjenesteudbyderens 
programudbud, som også har følgende 
karakteristika: brugeren foretager en 
individuel anmodning om en specifik 
tjeneste (herunder abonnementstjenester) 
på grundlag af medietjenesteudbyderens 
programudbud;

Or. en

Begrundelse

Princippet om teknologineutralitet, der er omfattet af dette direktiv, som omhandler lineære 
og ikke-lineære udbydere af medietjenester, kræver ikke nogen præcisering af 
transmissionsteknologier.

Ændringsforslag af Rebecca Harms

Ændringsforslag 146
ARTIKEL 1, NR. 2

Artikel 1, litra e (direktiv 89/552/EØF)
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(e) "ikke-lineær tjeneste": En audiovisuel 
medietjeneste, hvor brugeren afgør 
sendetidspunktet for et program på grundlag 
af medietjenesteudbyderens programudbud.

e) "ikke-lineær tjeneste": En audiovisuel 
medietjeneste, hvor brugerne foretager en 
individuel anmodning om sendetidspunktet 
for et program på grundlag af det 
programudbud, som 
medietjenesteudbyderen har redigeret og 
sammensat.

Or. en

Begrundelse

Definitionen på lineær tjeneste bør baseres på den kontekst, hvor brugerne får adgang til 
indholdet. Dette er af betydning for definitionen af brugernes behov for retlig beskyttelse. Det 
er endvidere en præcisering af, at begrebet “ikke-lineær tjeneste” er en 
selvvalgsmedietjenste.

Ændringsforslag af John Purvis

Ændringsforslag 147
ARTIKEL 1, NR. 2

Artikel 1, litra f (direktiv 89/552/EØF)

(f) "audiovisuel kommerciel 
kommunikation": Levende billeder med eller 
uden lyd, som følger med audiovisuelle 
medietjenesteydelser og har til formål direkte 
eller indirekte at fremme afsætningen af varer 
eller tjenesteydelser eller promovere et image 
for en fysisk eller juridisk person, der udøver 
økonomisk virksomhed.

f) "audiovisuel kommerciel kommunikation": 
Levende billeder med eller uden lyd, som 
transmitteres som en del af audiovisuelle 
medietjenesteydelser og har til formål direkte 
eller indirekte at fremme afsætningen af varer 
eller tjenesteydelser eller promovere et image 
for en juridisk person, der udøver økonomisk 
virksomhed.

Or. en

Begrundelse

Præcisering.

Ændringsforslag af Eluned Morgan

Ændringsforslag 148
ARTIKEL 1, NR. 2
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Artikel 1, litra f (direktiv 89/552/EØF)

(f) "audiovisuel kommerciel 
kommunikation": Levende billeder med eller 
uden lyd, som følger med audiovisuelle 
medietjenesteydelser og har til formål direkte 
eller indirekte at fremme afsætningen af varer 
eller tjenesteydelser eller promovere et image 
for en fysisk eller juridisk person, der udøver 
økonomisk virksomhed.

f) "audiovisuel kommerciel kommunikation": 
Levende billeder med eller uden lyd, som 
transmitteres som en del af lineære 
audiovisuelle medietjenesteydelser og har til 
formål direkte eller indirekte at fremme 
afsætningen af varer eller tjenesteydelser eller 
promovere et image for en fysisk eller 
juridisk person, der udøver økonomisk 
virksomhed.

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til betragtning 13 vedrørende præcisering af udvidelse af direktivets 
anvendelsesområde til ikke-lineære tjenester. Den oprindelige ordlyd gør det muligt at 
underlægge reklamer samme forpligtelser som lineære medietjenesteydelser, selv hvis de 
anvendes på ikke-lineær vis (f.eks. hvis brugerne - i stedet for at udgøre en del af den lineære 
plan – opfordres til at trykke på en interaktiv knap for at se det pågældende materiale).  Ikke-
lineær reklame kontrolleres pr. definition af seeren, og således er der ikke nogen oplagt 
grund til, at denne form for reklame skal underlægges strengere bestemmelser end f.eks. 
reklame i de kulørte blade.

Ændringsforslag af Nikolaos Vakalis

Ændringsforslag 149
ARTIKEL 1, NR. 2

Artikel 1, litra f (direktiv 89/552/EØF)

(f) "audiovisuel kommerciel 
kommunikation": Levende billeder med eller 
uden lyd, som følger med audiovisuelle 
medietjenesteydelser og har til formål direkte 
eller indirekte at fremme afsætningen af varer 
eller tjenesteydelser eller promovere et image 
for en fysisk eller juridisk person, der udøver 
økonomisk virksomhed.

f) "audiovisuel kommerciel kommunikation": 
Levende billeder med eller uden lyd, som 
følger med eller omfattes af audiovisuelle 
medietjenesteydelser og har til formål direkte 
eller indirekte at fremme afsætningen af varer 
eller tjenesteydelser eller promovere et image 
for en fysisk eller juridisk person, der udøver 
økonomisk virksomhed mod vederlag eller 
lignende betaling eller med 
selvpromoverende formål.

Or. en
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Begrundelse

Denne definition bør tydeligt omfatte finansieringen af denne form for kommunikation.

Ændringsforslag af Lena Ek

Ændringsforslag 150
ARTIKEL 1, NR. 2

Artikel 1, litra f (direktiv 89/552/EØF)

(f) "audiovisuel kommerciel 
kommunikation": Levende billeder med eller 
uden lyd, som følger med audiovisuelle 
medietjenesteydelser og har til formål direkte 
eller indirekte at fremme afsætningen af varer 
eller tjenesteydelser eller promovere et image 
for en fysisk eller juridisk person, der udøver 
økonomisk virksomhed.

f) "audiovisuel kommerciel kommunikation": 
Levende billeder med eller uden lyd, som 
transmitteres som en del af audiovisuelle 
medietjenesteydelser og har til formål direkte 
eller indirekte at fremme afsætningen af varer 
eller tjenesteydelser eller promovere et image 
for en juridisk person, der udøver økonomisk 
virksomhed.

Or. en

Begrundelse

Den foreslåede ordlyd præciserer, at audiovisuel kommerciel kommunikation transmitteres 
som en del af en audiovisuel medietjeneste. Således tages der hensyn til, at nye medietjenester 
er mere effektive, og at brugeren har større kontrol med den audiovisuelle kommercielle 
kommunikation, han/hun forbruger.

Ændringsforslag af John Purvis

Ændringsforslag 151
ARTIKEL 1, NR. 2

Artikel 1, litra h (direktiv 89/552/EØF)



PE 376.424v01-00 90/93 AM\622816DA.doc

DA

(h) "skjult reklame": Præsentation i ord eller 
billeder af varer, tjenesteydelser, en 
vareproducents eller tjenesteyders navn, 
varemærke eller aktiviteter i programmer, når 
præsentationen efter tv-
spredningsforetagendets hensigt skal tjene 
som reklame og vil kunne vildlede 
offentligheden om sin karakter af reklame. 
Præsentationen anses navnlig for at være 
tilsigtet, når den foretages mod vederlag eller 
lignende betaling.

(h) "skjult reklame": Præsentation i ord eller 
billeder af varer, tjenesteydelser, en 
vareproducents eller tjenesteyders navn, 
varemærke eller aktiviteter i programmer, når 
præsentationen efter tv-
spredningsforetagendets hensigt skal tjene 
som reklame og vil kunne vildlede 
offentligheden om sin karakter af reklame. 
Det omfatter også subliminal og 
uidentificeret tilsigtet reklame. 
Præsentationen anses navnlig for at være 
tilsigtet, når den foretages mod vederlag eller 
lignende betaling.

Or. en

Ændringsforslag af Angelika Niebler

Ændringsforslag 152
ARTIKEL 1, NR. 2

Artikel 1, litra h (direktiv 89/552/EØF)

(h) "skjult reklame": Præsentation i ord eller 
billeder af varer, tjenesteydelser, en 
vareproducents eller tjenesteyders navn, 
varemærke eller aktiviteter i programmer, når 
præsentationen efter tv-
spredningsforetagendets hensigt skal tjene 
som reklame og vil kunne vildlede 
offentligheden om sin karakter af reklame. 
Præsentationen anses navnlig for at være 
tilsigtet, når den foretages mod vederlag eller 
lignende betaling.

h) "skjult reklame": Præsentation i ord eller 
billeder af varer, tjenesteydelser, en 
vareproducents eller tjenesteyders navn, 
varemærke eller aktiviteter i programmer, når 
præsentationen efter 
medietjenesteudbyderens hensigt skal tjene 
som reklame og vil kunne vildlede 
offentligheden om sin karakter af reklame. 
Præsentationen anses navnlig for at være 
tilsigtet, når den foretages mod vederlag eller 
lignende betaling.

Or. de

Begrundelse

Forbudet mod skjult reklame skal ikke kun gælde for tv-spredningsforetagender, men for alle 
udbydere af audiovisuelle medietjenester.

Ændringsforslag af Gianni De Michelis
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Ændringsforslag 153
ARTIKEL 1, NR. 2

Artikel 1, litra h (Direktiv 89/552/EØF)

(h) "skjult reklame": Præsentation i ord eller 
billeder af varer, tjenesteydelser, en 
vareproducents eller tjenesteyders navn, 
varemærke eller aktiviteter i programmer, når 
præsentationen efter tv-
spredningsforetagendets hensigt skal tjene 
som reklame og vil kunne vildlede 
offentligheden om sin karakter af reklame. 
Præsentationen anses navnlig for at være 
tilsigtet, når den foretages mod vederlag eller 
lignende betaling.

h) "skjult reklame": Præsentation i ord eller
billeder af varer, tjenesteydelser, en 
vareproducents eller tjenesteyders navn, 
varemærke eller aktiviteter i programmer, når 
præsentationen efter tv-
spredningsforetagendets hensigt skal tjene 
som reklame og sigter mod at vildlede 
offentligheden om sin karakter af reklame. 
Præsentationen anses navnlig for at være 
tilsigtet, når den foretages mod vederlag eller 
lignende betaling.

Or. en

Begrundelse

“Vil kunne vildlede” erstattes med “sigter mod at vildlede” for at gøre det lettere at fortolke, 
hvad skjult reklame kan betyde, og for at skabe klarhed for medietjenesteudbyderen.

Ændringsforslag af Nikolaos Vakalis

Ændringsforslag 154
ARTIKEL 1, NR. 2

Artikel 1, litra h (Direktiv 89/552/EØF)

(h) "skjult reklame": Præsentation i ord eller 
billeder af varer, tjenesteydelser, en 
vareproducents eller tjenesteyders navn, 
varemærke eller aktiviteter i programmer, når 
præsentationen efter tv-
spredningsforetagendets hensigt skal tjene 
som reklame og vil kunne vildlede 
offentligheden om sin karakter af reklame. 
Præsentationen anses navnlig for at være 
tilsigtet, når den foretages mod vederlag eller 
lignende betaling.

h) "skjult reklame": Præsentation i ord eller 
billeder af varer, tjenesteydelser, en 
vareproducents eller tjenesteyders navn, 
varemærke eller aktiviteter i programmer, når 
præsentationen efter 
medietjenesteudbyderens hensigt skal tjene 
som reklame og vil kunne vildlede 
offentligheden om sin karakter af reklame. 
Præsentationen anses navnlig for at være 
tilsigtet, når den foretages mod vederlag eller 
lignende betaling.

Or. en

Begrundelse
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Skjult reklame er skadelig for forbrugerne og bør derfor forbydes for både lineære og ikke-
lineære audiovisuelle medietjenester.

Ændringsforslag af Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia, Monica 
Frassoni

Ændringsforslag 155
ARTIKEL 1, NR 2

Artikel 1, litra h (direktiv 89/552/EØF)

(h) "skjult reklame": Præsentation i ord eller 
billeder af varer, tjenesteydelser, en 
vareproducents eller tjenesteyders navn, 
varemærke eller aktiviteter i programmer, når 
præsentationen efter tv-
spredningsforetagendets hensigt skal tjene 
som reklame og vil kunne vildlede 
offentligheden om sin karakter af reklame. 
Præsentationen anses navnlig for at være 
tilsigtet, når den foretages mod vederlag eller 
lignende betaling.

(Vedrører ikke den danske tekst.)

Or. it

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst.)

Ændringsforslag af Rebecca Harms

Ændringsforslag 156
ARTIKEL 1, NR. 2

Artikel 1, litra h (Direktiv 89/552/EØF)
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(h) "skjult reklame": Præsentation i ord eller 
billeder af varer, tjenesteydelser, en 
vareproducents eller tjenesteyders navn, 
varemærke eller aktiviteter i programmer, når 
præsentationen efter tv-
spredningsforetagendets hensigt skal tjene 
som reklame og vil kunne vildlede 
offentligheden om sin karakter af reklame. 
Præsentationen anses navnlig for at være 
tilsigtet, når den foretages mod vederlag eller 
lignende betaling.

h) "skjult reklame": Præsentation i ord eller 
billeder af varer, tjenesteydelser, en 
vareproducents eller tjenesteyders navn, 
varemærke eller aktiviteter i programmer, når 
præsentationen efter 
medietjenesteudbyderens hensigt skal tjene 
som reklame og vil kunne vildlede 
offentligheden om sin karakter af reklame. 
Præsentationen anses navnlig for at være 
tilsigtet, når den foretages mod vederlag eller 
lignende betaling.

Or. en

Begrundelse

Skjult reklame bør forbydes i alle de former for tjenester, som direktivet omhandler.

Ændringsforslag af Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia, Monica 
Frassoni

Ændringsforslag 157
ARTIKEL 1, NR 2

Artikel 1, litra k (direktiv 89/552/EØF)

(k) "produktplacering": Enhver form for 
audiovisuel kommerciel kommunikation, 
hvorved der vises en vare, en tjenesteydelse 
eller et varemærke for en vare eller 
tjenesteydelse i et program, der udbydes af 
en audiovisuel medietjeneste, normalt mod 
vederlag eller lignende betaling."

udgår

Or. it

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslagene til artikel 3h.

Ændringsforslag af Rebecca Harms

Ændringsforslag 158
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ARTIKEL 1, NR. 2
Artikel 1, litra k (Direktiv 89/552/EØF)

(k) "produktplacering": Enhver form for 
audiovisuel kommerciel kommunikation, 
hvorved der vises en vare, en tjenesteydelse 
eller et varemærke for en vare eller 
tjenesteydelse i et program, der udbydes af 
en audiovisuel medietjeneste, normalt mod 
vederlag eller lignende betaling."

k) ”produktionsstøtte”: Visning i 
audiovisuelle medietjenester af en vare, en 
tjenesteydelse eller et varemærke, der er 
nødvendig af journalistiske eller kreative 
grunde, og der ikke er tale om nogen form 
for betaling eller modydelse eller 
redaktionel påvirkning fra annoncørens 
eller varemærkeejerens side.”

Or. en

Begrundelse

Artiklen definerer det nye begreb "produktionsstøtte”.

Ændringsforslag af Edit Herczog

Ændringsforslag 159
ARTIKEL 1, NR. 2

Artikel 1, litra k (Direktiv 89/552/EØF)

(k) "produktplacering": Enhver form for 
audiovisuel kommerciel kommunikation, 
hvorved der vises en vare, en tjenesteydelse 
eller et varemærke for en vare eller 
tjenesteydelse i et program, der udbydes af 
en audiovisuel medietjeneste, normalt mod 
vederlag eller lignende betaling."

k) "produktplacering": Enhver form for 
audiovisuel kommerciel kommunikation, 
hvorved der vises en vare, en tjenesteydelse 
eller et varemærke for en vare eller 
tjenesteydelse i et program, der udbydes af 
en audiovisuel medietjeneste, mod vederlag 
eller lignende betaling." Den juridiske 
definition af produktplacering omfatter 
ikke priser, der er blevet uddelt i 
programmer, og varmærkereklamer i 
programmer.”

Or. en

Begrundelse

Definitionen af produktplacering bør indeholde et klart krav om vederlag eller lignende 
betaling for at udelukke tilfælde, hvor produkter optræder som en uafhængig del af et 
program og indføjelsen af disse bygger på en uafhængig redaktionel - og ikke kommerciel –
beslutning. Endvidere er det vigtigt, at den nye bestemmelse om produktplacering ikke ved et 
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tilfælde gør de allerede eksisterende og lovligt anvendte formater i programstyringen
ulovlige.

Ændringsforslag af John Purvis

Ændringsforslag 160
ARTIKEL 1, NR. 2

Artikel 1, litra k (Direktiv 89/552/EØF)

(k) "produktplacering": Enhver form for 
audiovisuel kommerciel kommunikation, 
hvorved der vises en vare, en tjenesteydelse 
eller et varemærke for en vare eller 
tjenesteydelse i et program, der udbydes af 
en audiovisuel medietjeneste, normalt mod 
vederlag eller lignende betaling."

k) "produktplacering": Enhver form for 
audiovisuel kommerciel kommunikation, 
hvorved der vises en vare, en tjenesteydelse 
eller et varemærke for en vare eller 
tjenesteydelse i et program, der udbydes af 
en lineær audiovisuel medietjeneste mod 
vederlag eller lignende betaling til den 
audiovisuelle medietjenesteudbyder.”

Or. en

Begrundelse

Produktplacering bør kun betegnes som sådan, hvis der rent faktisk sker mod betaling.

Produktplacering bør kun gælde lineære tjenester.

Ændringsforslag af Dominique Vlasto

Ændringsforslag 161
ARTIKEL 1, NR. 2

Artikel 1, litra k (direktiv 89/552/EØF)

(k) "produktplacering": Enhver form for 
audiovisuel kommerciel kommunikation, 
hvorved der vises en vare, en tjenesteydelse 
eller et varemærke for en vare eller 
tjenesteydelse i et program, der udbydes af 
en audiovisuel medietjeneste, normalt mod 
vederlag eller lignende betaling."

k) "produktplacering": Enhver form for 
audiovisuel kommerciel kommunikation, 
hvorved der punktvis og diskret vises en 
vare, en tjenesteydelse eller et varemærke for 
en vare eller tjenesteydelse i et program, der 
udbydes af en audiovisuel medietjeneste, 
normalt mod vederlag eller lignende 
betaling."

Or. fr
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Begrundelse

Den punktvise og diskrete produktplacering har til formål at bevare indholdets kvalitet og den 
audiovisuelle medietjenestes objektivitet.

Ændringsforslag af Pilar del Castillo Vera

Ændringsforslag 162
ARTIKEL 1, STK. 2

Artikel 1, litra k (direktiv 89/552/EØF)

(k) "produktplacering": Enhver form for 
audiovisuel kommerciel kommunikation, 
hvorved der vises en vare, en tjenesteydelse 
eller et varemærke for en vare eller 
tjenesteydelse i et program, der udbydes af 
en audiovisuel medietjeneste, normalt mod 
vederlag eller lignende betaling."

(k) "produktplacering": Enhver form for 
audiovisuel kommerciel kommunikation, 
hvorved der vises en vare, en tjenesteydelse 
eller et varemærke for en vare eller 
tjenesteydelse i et program, der udbydes af 
en audiovisuel medietjeneste, normalt mod 
vederlag eller lignende betaling."
Definitionen af produktplacering omfatter 
ikke uddeling af præmier eller 
merchandising af mærkevarer i løbet af 
programmerne. 

Or. es

Begrundelse

Definitionen af produktplacering (product placement) bør ikke omfatte de tilfælde, hvor 
produkterne optræder som en uafhængig del af et program (såsom tilfældige genstande) og er 
medtaget som følge af en uafhængig og ikke-kommerciel redaktionel beslutning. I modsat fald 
vil reglerne for produktplacering indvirke negativt på de redaktionelle beslutninger om at 
anvende genstande fra dagligdagen i audiovisuelle produktioner.

Ændringsforslag af Eluned Morgan

Ændringsforslag 163
ARTIKEL 1, NR. 2

Artikel 1, litra k (Direktiv 89/552/EØF)
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(k) "produktplacering": Enhver form for 
audiovisuel kommerciel kommunikation, 
hvorved der vises en vare, en tjenesteydelse 
eller et varemærke for en vare eller 
tjenesteydelse i et program, der udbydes af 
en audiovisuel medietjeneste, normalt mod 
vederlag eller lignende betaling.”

k) "produktplacering": Enhver form for 
audiovisuel kommerciel kommunikation, 
hvorved der vises en vare, en tjenesteydelse 
eller et varemærke for en vare eller 
tjenesteydelse i et lineært program, der 
udbydes mod vederlag.”

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget præciserer, at bestemmelsen principielt gælder for lineære tjenester og 
programmer, der forekommer i lineære tjenester.

Formuleringen “normalt mod vederlag eller lignende betaling” gør definitionen af 
produktplacering for bred. Den ville medføre, at alle former for produkter og tjenester, der 
genkendes i et gratis program, var omfattede. Dette fænomen kaldes støtteplacering. Det er 
ikke ment som reklame, og det bør derfor ikke anses for værende produktplacering i henhold 
til identifikationsreglerne.  Det er faktisk umuligt at sikre sig, at en aftale er blevet indgået 
uden nogen form for vederlag, eftersom dette fastsætter den kontraktlige forpligtelse til at 
vise produktet. Uden denne kontraktlige forpligtelse kan placeringen ikke betragtes som 
kommerciel kommunikation.

Ændringsforslag af Nikolaos Vakalis

Ændringsforslag 164
ARTIKEL 1, NR. 2

Artikel 1, litra k a (nyt) (direktiv 89/552/EØF)
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ka) “europæisk produktioner”: 
a) programmer fremstillet i 
medlemsstaterne
b) programmer fremstillet i europæiske 
tredjestater, som er parter i den af 
Europarådet vedtagne europæiske 
konvention om grænseoverskridende 
fjernsyn, og som opfylder betingelserne i 
stk. 2
c) programmer, der er koproduceret på

grundlag af aftaler vedrørende den 
audiovisuelle sektor mellem Fællesskabet 
og tredjelande, og som opfylder de 
betingelser, der er fastsat i hver af disse 
aftaler
Anvendelsen af bestemmelserne i litra b) og 
c) er betinget af, at programmer med 
oprindelse i medlemsstaterne ikke udsættes 
for diskriminerende foranstaltninger i de 
pågældende tredjelande.

2. De i stk. 1, litra a) og b), omhandlede 
programmer er sådanne, der er fremstillet 
hovedsagelig under medvirken af 
ophavsmænd og medarbejdere, der er 
bosiddende i en eller flere af de stater, der 
er omhandlet i samme stykke, litra a) og b), 
når en af følgende tre betingelser er 
opfyldt:
a) de er fremstillet af en eller flere 
producenter, der er etableret i en eller flere 
af disse stater, eller
b) produktionen af programmerne 
overvåges og kontrolleres effektivt af en 
eller flere producenter, der er etableret i en 
eller flere af disse stater, eller
c) koproducenterne i disse stater står for 
størstedelen af de samlede omkostninger 
ved koproduktionen, og denne kontrolleres 
ikke af en eller flere producenter, der er 
etableret uden for disse stater.
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3. Programmer, der ikke er europæiske 
programmer i den i stk. 1 anførte 
betydning, men som er fremstillet som led i 
bilaterale koproduktionsaftaler mellem 
medlemsstater og tredjelande, betragtes 
som europæiske produktioner, såfremt 
størstedelen af de samlede 
produktionsudgifter er afholdt af 
koproducenterne i Fællesskabet, og såfremt 
produktionen ikke kontrolleres af en eller 
flere producenter, der er etableret uden for 
medlemsstaterne.”

Or. en

Begrundelse

Definitionen af europæiske produktioner bør indarbejdes i nærværende artikel, i stedet for at 
udgøre en særskilt artikel.

Ændringsforslag af Lena Ek

Ændringsforslag 165
ARTIKEL 1, NR. 2

Artikel 1, litra k a (nyt) (direktiv 89/552/EØF)

ka) ”nyhedsagentur”: En engrosleverandør 
af audiovisuelle nyheder til udbydere af 
lineære og audiovisuelle medietjenester og 
ikke tjenester, der ydes direkte til 
offentligheden.”

Or. en

Begrundelse

Denne supplerende definition sigter mod at præcisere og begrænse omfanget af den i artikel 
3, litra b), foreslåede ”ret til korte nyheder”. Navnlig begrænser den begrebet “mellemled” i 
det oprindelige forslag til tjenester fra nyhedsagenturer, og kun når disse tjenester ydes til tv-
spredningsforetagender. Denne definition er baseret på definitionen af tv-
spredningsforetagende i den foreslåede artikel 1, litra d), samt den klassifikation af tjenester 
fra nyhedsagenturer, der anvendes i WTO’s almindelige overenskomst om handel med 
tjenesteydelser. Nyhedsagenturer forsyner allerede lineære tv-spredningsforetagender med de 
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fleste af deres udenlandske nyheder, og de udgør derfor et praktisk og hensigtsmæssigt medie, 
hvorigennem en ret til korte nyheder kan udøves.

Ændringsforslag af Patrizia Toia

Ændringsforslag 166
ARTIKEL 1, NR 2

Artikel 1, litra k a (nyt) (direktiv 89/552/EØF)

ka) “lytter- og seertal”: Et skøn over det 
antal lyttere/seere/læsere, en radio- eller 
fjernsynsudsendelse har.

Or. it

Begrundelse

Det er vigtigt, at der indføjes en definition af lytter- og seertal.

Ændringsforslag af Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra,, Monica Frassoni

Ændringsforslag 167
ARTIKEL 1, NR 2

Artikel 1, litra k a (nyt) (direktiv 89/552/EØF)

ka) “lytter- og seertal samt kvalitets- og 
popularitetsindeks, ”: Et skøn over det 
antal lyttere/seere/læsere, en radio- eller 
fjernsynsudsendelse har.

Or. it

Begrundelse

Det er vigtigt, at der indføjes en definition af lytter- og seertal.

Ændringsforslag af Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia

Ændringsforslag 168
ARTIKEL 1, NR 2

Artikel 1, litra k a (nyt) (direktiv 89/552/EØF)
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ka) “analyseinstitut”: Enhver fysisk eller 
juridisk person, der har ansvaret for at 
tilrettelægge og/eller gennemføre lytter- og 
seertalsundersøgelser samt kvalitets- og 
popularitetsundersøgelser. 

Or. it

Begrundelse

Det er af afgørende betydning, at der indføjes en definition af lytter- og seertal og 
analyseinstitut i dette direktiv (se ændringsforslag til artikel 20a (ny).

Ændringsforslag af Gianni De Michelis

Ændringsforslag 169
ARTIKEL 1, NR. 2

Artikel 1, litra k a og kb (nye) (direktiv 89/552/EØF)

ka) “produktintegration”: Særlig omtale af 
et produkt ved at en person eller skuespiller 
åbenlyst støtter et produkt, og produktet 
integreres i programmets manuskript, 
således at det påvirker 
medietjenesteudbyderens ansvar og 
redaktionelle uafhængighed.

kb) ”uberettiget fremhævelse”: 
Påtrængende synlig fremhævelse af et 
produkt på skærmen.”

Or. en

Begrundelse

Adskillelse af de tre begreber produktplacering, produktintegration og uberettiget 
fremhævelse vil sikre bedre beskyttelse af seerne og større retssikkerhed for 
medietjenesteudbyderne.
Dette betyder, at der ikke i noget program kan forekomme uberettiget fremhævelse af et 

kommercielt produkt eller en kommerciel tjeneste. Navnlig bør omtale af et sådant produkt 
eller en sådan tjeneste begrænses til omtale, der kan retfærdiggøres af hensyn til 
redaktionelle krav eller programmet selv.
Ligeledes vil det gennem en klar definition af produktintegration være muligt at sikre 
beskyttelse af den redaktionelle uafhængighed.
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Ændringsforslag af Patrizia Toia

Ændringsforslag 170
ARTIKEL 1, NR 2

Artikel 1, litra k b (nyt) (direktiv 89/552/EØF)

kb) “popularitetsindeks”:  Et skøn over 
lytternes/seernes/læsernes vurdering af en 
radio- eller fjernsynsudsendelse. 

Or. it

Begrundelse

Det er af afgørende betydning for direktivet, at der indføjes en definition af 
popularitetsindeks.

Ændringsforslag af Patrizia Toia

Ændringsforslag 171
ARTIKEL 1, NR 2

Artikel 1, litra k c (nyt) (direktiv 89/552/EØF)

kc) “kvalitetsindeks”:  Et skøn over 
vurderinger i forhold til visse fastsatte 
parametre.

Or. it

Begrundelse

Det er af afgørende betydning for direktivet, at der indføjes en definition af kvalitetsindeks.


	622816da.doc

