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Gianni De Michelis
Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 89/552/EEG om 
samordning av vissa bestämmelser som fastställts i medlemsstaternas lagar och andra 
författningar om utförandet av sändningsverksamhet för television

Förslag till direktiv (KOM(2005)0646 – C6-0443/2005 – 2005/0260(COD) – ändringsakt)

Ändringsförslag från John Purvis

Ändringsförslag 25
SKÄL 1A (nytt)

(1a) Det huvudsakliga syftet med översynen 
av direktiv 89/552/EEG bör vara att bereda 
utrymme för förändring och stärka 
konkurrensen på den globala marknaden 
för audiovisuella medietjänster. En 
liberalare och enklare rättslig ram kommer 
att främja ekonomisk tillväxt, 
sysselsättning och innovation, i enlighet 
med Lissabonstrategin.

Or. en

Ändringsförslag från Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia, 
Monica Frassoni
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Ändringsförslag 26
SKÄL 2A (nytt)

2a) Mediefrihet och mediepluralism utgör 
nödvändiga förutsättningar för att 
yttrandefriheten och informationsfriheten 
skall kunna respekteras till fullo, och i 
rättspraxis från Europeiska domstolen för 
de mänskliga rättigheterna fastställs 
staternas skyldighet att skydda 
mediepluralismen och vid behov vidta 
åtgärder för att säkra denna. 

Or. it

Motivering

Ändringsförslaget grundar sig på principen att medierna är både kulturella och ekonomiska 
varor i lika stor omfattning. Därför bör direktivet ta hänsyn till bägge kriterier, något som 
man även har tillämpat i tidigare bestämmelser.

Ändringsförslag från Catherine Trautmann

Ändringsförslag 27
SKÄL 3

(3) De audiovisuella medietjänsternas stora 
betydelse för samhälle, demokrati och kultur 
gör det berättigat med särskilda regler för 
dessa tjänster.

(3) De audiovisuella medietjänsternas stora 
betydelse för samhälle, demokrati, 
utbildning och kultur och de audiovisuella 
tjänsternas egenskaper i sig, tjänster som 
samtidigt är såväl kulturella som 
ekonomiska varor, gör det berättigat med 
särskilda regler för dessa tjänster för att i 
synnerhet upprätthålla de grundläggande 
fri- och rättigheterna som fastställs i 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna, den 
europeiska konventionen om skydd för 
mänskliga rättigheter och grundläggande 
friheter och Förenta nationernas 
konvention om medborgerliga och politiska 
rättigheter och för att garantera att 
minderåriga, utsatta och 
funktionshindrade personer skyddas.
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Or. fr

Motivering

De audiovisuella tjänsterna bör bedömas både med tanke på deras marknadsvärde och deras 
kulturella värde.

Ändringsförslag från Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Patrizia Toia, Monica Frassoni

Ändringsförslag 28
SKÄL 3

(3) De audiovisuella medietjänsternas stora 
betydelse för samhälle, demokrati och kultur 
gör det berättigat med särskilda regler för 
dessa tjänster.

(3) De audiovisuella medietjänsternas stora 
betydelse för samhälle, demokrati och kultur 
gör det berättigat med särskilda regler för 
dessa tjänster. Media bör ge medborgarna 
redskap som gör det möjligt för dem att 
kritiskt tolka och använda den allt större 
mängden information, i enlighet med 
Europarådets rekommendation 1466 
(2000). Vidare bör medborgarna tack vare 
en korrekt reglering av dessa tjänster ha 
möjlighet att välja de mest lämpliga 
medierna och typen av kommunikation och 
på så sätt till fullo utöva sin yttrande- och 
informationsfrihet.

Or. it

Motivering

Ändringsförslaget grundar sig på principen att medierna är både kulturella och ekonomiska 
varor i lika stor omfattning och direktivet bör därför ta hänsyn till bägge kriterier.

Ändringsförslag från Patrizia Toia

Ändringsförslag 29
SKÄL 3
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(3) De audiovisuella medietjänsternas stora 
betydelse för samhälle, demokrati och kultur 
gör det berättigat med särskilda regler för 
dessa tjänster.

(3) Den stora betydelse som de 
audiovisuella medietjänsterna och deras 
innehåll har  för samhälle, demokrati och 
kultur gör det berättigat med särskilda regler 
för dessa tjänster, som skall syfta till att 
bevara och stärka mångfalden av 
information i dess olika former.

Or. it

Ändringsförslag från John Purvis

Ändringsförslag 30
SKÄL 3

(3) De audiovisuella medietjänsternas stora 
betydelse för samhälle, demokrati och kultur 
gör det berättigat med särskilda regler för 
dessa tjänster.

(3) De audiovisuella medietjänsternas stora 
betydelse för samhälle, demokrati och kultur 
gör det berättigat att tillämpa vissa särskilda 
regler för dessa tjänster, men endast då detta 
är absolut nödvändigt.

Or. en

Motivering

För att de audiovisuella medietjänsterna skall kunna vara konkurrenskraftiga bör man 
undvika att överbelasta dem med bestämmelser.

Ändringsförslag från Catherine Trautmann

Ändringsförslag 31
SKÄL 4
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(4) Traditionella audiovisuella medietjänster 
och nya beställtjänster kan skapa många 
arbetstillfällen i gemenskapen, särskilt i små
och medelstora företag, och främja 
ekonomisk tillväxt och investeringar.

(4) Traditionella audiovisuella medietjänster 
och nya beställtjänster kan skapa många 
arbetstillfällen i gemenskapen, särskilt i små
och medelstora företag, och främja 
ekonomisk tillväxt och investeringar. Att 
underlätta teknisk tillgång till audiovisuella 
tjänster för alla, särskilt utsatta 
befolkningrupper, såsom 
funktionshindrade och äldre, kommer att 
bidra till sektorns dynamik och 
konkurrenskraft. Genom att stödja företag 
som erkänner detta förenar man målen om 
delaktighet och utveckling av forskning 
och sysselsättning.

Or. fr

Motivering

Den allt större gruppen äldre i befolkningen och det stora antalet funktionshindrade i EU 
innebär att deras tillgång till programmen måste beaktas ur social och ekonomisk synpunkt.

Ändringsförslag från John Purvis

Ändringsförslag 32
SKÄL 4

(4) Traditionella audiovisuella medietjänster 
och nya beställtjänster kan skapa många 
arbetstillfällen i gemenskapen, särskilt i små
och medelstora företag, och främja 
ekonomisk tillväxt och investeringar.

(4) Traditionella audiovisuella medietjänster 
och nya beställtjänster kan skapa många 
arbetstillfällen i gemenskapen, särskilt i små
och medelstora företag, och främja 
ekonomisk tillväxt och investeringar. Detta 
direktiv bör inte hindra utvecklingen av 
nya tjänster genom förhastade och 
restriktiva rättsliga bestämmelser.

Or. en

Motivering

Det reviderade direktivet bör uppmuntra snarare än hämma utvecklingen av nya 
audiovisuella tjänster.
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Ändringsförslag från Eluned Morgan

Ändringsförslag 33
SKÄL 5

(5) Det råder osäkerhet om rättsläget för 
europeiska företag som tillhandahåller 
medietjänster, och de omfattas av olika 
konkurrensvillkor i samband med nya 
beställtjänster; det är därför nödvändigt att 
se till att audiovisuella medietjänster 
omfattas av åtminstone en 
grunduppsättning samordnade regler, för 
att förhindra snedvridning av 
konkurrensen och öka säkerheten om 
rättsläget.

utgår

Or. en

Motivering

Det råder ingen osäkerhet om rättsläget på detta område. Beställtjänster regleras redan 
uttryckligen genom direktivet om e-handel (skäl 18) och andra självregleringssystem 
(artikel 16.2). Detta förslag innehåller oklara definitioner och kommer i själva verket att 
skapa större osäkerhet om rättsläget.

Kommissionens konsekvensbedömning visade inte på ett övertygande sätt att 
konkurrensvillkoren varierar för icke-linjära tjänster. Den visade inte heller att fördelarna 
med en harmonisering skulle uppväga kostnaderna. Olika konkurrensvillkor är i vilket fall 
som helst en konkurrensfråga och inte en fråga som bör lösas genom ett instrument som 
baserar sig på den inre marknaden. Därför bör denna fråga inte heller ingå i ett direktiv om 
den gemensamma marknaden.

Ändringsförslag från Erika Mann

Ändringsförslag 34
SKÄL 5
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(5) Det råder osäkerhet om rättsläget för 
europeiska företag som tillhandahåller 
medietjänster, och de omfattas av olika 
konkurrensvillkor i samband med nya 
beställtjänster; det är därför nödvändigt att 
se till att audiovisuella medietjänster omfattas 
av åtminstone en grunduppsättning 
samordnade regler, för att förhindra 
snedvridning av konkurrensen och öka 
säkerheten om rättsläget.

(5) Det råder osäkerhet om rättsläget för 
europeiska företag som tillhandahåller 
medietjänster, och de omfattas av olika 
konkurrensvillkor i samband med nya 
beställtjänster, vilka faller under samma 
marknad. Det är därför nödvändigt att se till 
att alla audiovisuella medietjänster som 
regleras av detta direktiv omfattas av 
åtminstone en grunduppsättning samordnade 
regler, för att förhindra snedvridning av 
konkurrensen och öka säkerheten om 
rättsläget. Direktivets nya, utvidgade 
tillämpningsområde bör därför omfatta 
sådana typer av icke-linjära medietjänster 
som erbjuder innehåll och program som 
redan regleras av rådets 
direktiv 89/552/EEG (direktivet ”Television 
utan gränser”).

Or. en

Ändringsförslag från John Purvis

Ändringsförslag 35
SKÄL 5

(5) Det råder osäkerhet om rättsläget för 
europeiska företag som tillhandahåller 
medietjänster, och de omfattas av olika 
konkurrensvillkor i samband med nya 
beställtjänster; det är därför nödvändigt att 
se till att audiovisuella medietjänster
omfattas av åtminstone en 
grunduppsättning samordnade regler, för 
att förhindra snedvridning av konkurrensen 
och öka säkerheten om rättsläget.

(5) Eftersom införandet av nationella 
regler om nya audiovisuella medietjänster 
skulle kunna leda till osäkerhet om 
rättsläget för europeiska företag som 
tillhandahåller medietjänster, och till att 
dessa omfattas av olika konkurrensvillkor i 
samband med nya beställtjänster är det 
nödvändigt att se till att sektorn omfattas av 
principen om ursprungsland som en 
övergripande grundregel, för att förhindra 
snedvridning av konkurrensen och öka 
säkerheten om rättsläget.

Or. en

Motivering

Det kan diskuteras huruvida osäkerhet råder om rättsläget eftersom beställtjänster regleras 
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av direktivet om e-handel. Dessutom ger principen om ursprungsland både i detta direktiv 
och i direktivet om e-handel tjänsteleverantörerna en grundläggande säkerhet om rättsläget 
som gör att de kan bedriva gränsöverskridande verksamhet.

Ändringsförslag från Catherine Trautmann

Ändringsförslag 36
SKÄL 5

(5) Det råder osäkerhet om rättsläget för 
europeiska företag som tillhandahåller 
medietjänster, och de omfattas av olika 
konkurrensvillkor i samband med nya 
beställtjänster; det är därför nödvändigt att se 
till att audiovisuella medietjänster omfattas 
av åtminstone en grunduppsättning 
samordnade regler, för att förhindra 
snedvridning av konkurrensen och öka 
säkerheten om rättsläget.

(5) Det råder osäkerhet om rättsläget för 
europeiska företag som tillhandahåller 
medietjänster, och de omfattas av olika 
konkurrensvillkor i samband med nya 
beställtjänster; det är därför nödvändigt att se 
till att audiovisuella medietjänster omfattas 
av åtminstone en grunduppsättning 
samordnade regler, för att förhindra 
snedvridning av konkurrensen, öka 
säkerheten om rättsläget samt bidra till att 
fullborda den inre marknaden och 
underlätta framväxten av ett gemensamt 
informationsområdet.

Or. fr

Motivering

Den föreslagna lagstiftningen bör ha dubbla positiva effekter: förstärka den audiovisuella 
marknaden och bidra till att informationssamhället utvecklas.

Ändringsförslag från Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia, 
Monica Frassoni

Ändringsförslag 37
SKÄL 5
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(5) Det råder osäkerhet om rättsläget för 
europeiska företag som tillhandahåller 
medietjänster, och de omfattas av olika 
konkurrensvillkor i samband med nya 
beställtjänster; det är därför nödvändigt att se 
till att audiovisuella medietjänster omfattas 
av åtminstone en grunduppsättning 
samordnade regler, för att förhindra 
snedvridning av konkurrensen och öka 
säkerheten om rättsläget.

(5) Det råder osäkerhet om rättsläget för 
europeiska företag som tillhandahåller 
medietjänster, och de omfattas av olika 
konkurrensvillkor i samband med nya 
beställtjänster; det är därför nödvändigt att se 
till att audiovisuella medietjänster omfattas 
av åtminstone en grunduppsättning enhetliga
regler, oavsett om tjänsterna sänds enligt en 
fast programtablå eller per beställning, för 
att förhindra snedvridning av konkurrensen 
och öka säkerheten om rättsläget.

Or. it

Motivering

Det är viktigt med ett antal enhetliga regler för att säkra en rättvis konkurrens mellan 
medietjänster som grundar sig på olika teknik. 

Ändringsförslag från Patrizia Toia

Ändringsförslag 38
SKÄL 6

(6) Kommissionen har antagit ett meddelande 
om framtiden för den europeiska 
lagstiftningen på det audiovisuella området. 
Där betonas att regleringpolitiken inom 
sektorn måste värna vissa allmänna intressen, 
som kulturell mångfald, rätt till information, 
skydd av minderåriga och konsumentskydd, 
nu och i framtiden.

(6) Kommissionen har antagit ett meddelande 
om framtiden för den europeiska 
lagstiftningen på det audiovisuella området. 
Där betonas att regleringpolitiken inom 
sektorn måste värna vissa allmänna intressen, 
som kulturell mångfald, rätt till information, 
informationsmångfald, skydd av 
minderåriga, konsumentskydd samt ökad 
medvetenhet och ökade kunskaper hos 
allmänheten, nu och i framtiden.

Or. it

Ändringsförslag från Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia, 
Monica Frassoni

Ändringsförslag 39
SKÄL 6
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(6) Kommissionen har antagit ett meddelande 
om framtiden för den europeiska 
lagstiftningen på det audiovisuella området. 
Där betonas att regleringpolitiken inom 
sektorn måste värna vissa allmänna intressen, 
som kulturell mångfald, rätt till information, 
skydd av minderåriga och konsumentskydd, 
nu och i framtiden.

(6) Kommissionen har antagit ett meddelande 
om framtiden för den europeiska 
lagstiftningen på det audiovisuella området. 
Där betonas att regleringpolitiken inom 
sektorn måste värna vissa allmänna intressen, 
som kulturell mångfald, rätt till information, 
skydd av minderåriga, konsumentskydd samt 
tillgänglighet för alla, även för de mest 
missgynnade grupperna, nu och i framtiden.

Or. it

Motivering

Hänsyn måste tas till de mest missgynnade gruppernas intressen, som t.ex. funktionshindrade 
och äldre, när det gäller rätten till information. 

Ändringsförslag från John Purvis

Ändringsförslag 40
SKÄL 6A (nytt)

(6a) Främjandet av konkurrenskraften hos 
den europeiska industrin, varav den 
audiovisuella sektorn utgör en viktig del, är 
avgörande för att Lissabonstrategins 
politiska mål skall kunna uppnås. I syfte 
att stärka den audiovisuella sektorns 
konkurrenskraft bör man sålunda främja 
tillräckliga finansieringsmöjligheter inom 
en lämplig rättslig ram. Det är därför 
mycket viktigt att den audiovisuella sektorn 
är dynamisk och lönsam, varför 
bestämmelserna bör vara så milda som 
möjligt.

Or. en

Motivering

Ett tillägg till De Michelis ändringsförslag 6. För att de audiovisuella medietjänsterna skall 
kunna vara konkurrenskraftiga bör man undvika att överbelasta dem med bestämmelser.
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Ändringsförslag från Gunnar Hökmark

Ändringsförslag 41
SKÄL 6A (nytt)

(6a) Principen om ursprungsland spelar en 
avgörande roll för framväxten av en 
alleuropeisk audiovisuell marknad med en 
stark industri som producerar europeiskt 
innehåll. Dessutom garanterar principen 
tittarens rätt att välja ur ett stort urval 
europeiska program.

Or. en

Ändringsförslag från Patrizia Toia

Ändringsförslag 42
SKÄL 6A (nytt)

(6a) Lissabonstrategin, som vill främja en 
konkurrenskraftig, kunskapsbaserad 
ekonomi, kräver ständiga investeringar i 
sektorns infrastruktur, innovation inom ny 
informations- och kommunikationsteknik 
genom t.ex. forskning, för att inom den 
europeiska marknaden främja en 
framgångsrik och högproduktiv radio- och 
TV-industri (där audiovisuella tjänster 
utgör en viktig del).

Or. it

Ändringsförslag från Catherine Trautmann

Ändringsförslag 43
SKÄL 6A (nytt)
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(6a) En stark europeisk industri, vilket 
omfattar både den traditionella och den 
framväxande audiovisuella sektorn, som är 
tillräckligt reglerad och får stöd av 
kraftfulla investeringar och framgångsrik 
informations- och kommunikationsteknik, 
kommer att bidra till att Lissabonstrategins 
mål, att Europeiska unionen skall bli 
världens mest dynamiska och 
konkurrenskraftiga kunskapsbaserade 
ekonomi, uppnås senast 2010. Denna 
rättsakt måste inom unionens 
konkurrensmiljö uppnå den rätta 
lagstiftningsbalans som är det enda som 
kan skapa tillit hos de företag som 
tillhandahåller investeringar och skapar 
arbetstillfällen.

Or. fr

Ändringsförslag från Patrizia Toia

Ändringsförslag 44
SKÄL 6B (nytt)

(6b) I samband med Lissabonstrategin är 
det viktigt att beakta utvecklingen inom den 
europeiska produktionen av innehåll och 
att framför allt när det gäller immateriell 
äganderätt och utnyttjande av rättigheter 
utarbeta en policy som skall skapa en 
balans mellan kravet på sändning och 
distribution av innehåll och behovet att 
skydda upphovsrättsinnehavarens 
förmåner.

Or. it

Ändringsförslag från Catherine Trautmann

Ändringsförslag 45
SKÄL 7
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(7) Kommissionen har antagit initiativet 
”i2010 – Det europeiska 
informationssamhället för tillväxt och 
sysselsättning” som syftar till att främja 
tillväxt och sysselsättning inom IT- och 
mediabranschen. i2010 är en övergripande 
strategi som skall underlätta den digitala 
ekonomins utveckling, mot bakgrund av 
konvergensen mellan IT- och medietjänster, 
nät och utrustning, genom att modernisera 
och utnyttja alla medel som EU förfogar 
över: lagstiftning, forskning och partnerskap 
med branschen. Kommissionen har förbundit 
sig att skapa en enhetlig ram för den inre 
marknaden för IT-tjänster och medietjänster, 
genom att modernisera den rättsliga ramen 
för audiovisuella tjänster; detta arbete 
inleddes med kommissionens förslag från 
2005 om en modernisering av direktivet om 
television utan gränser.

(7) Kommissionen har antagit initiativet 
”i2010 – Det europeiska 
informationssamhället för tillväxt och 
sysselsättning” som syftar till att främja 
tillväxt och sysselsättning inom IT- och 
mediabranschen. i2010 är en övergripande 
strategi som skall underlätta den europeiska 
innehållsproduktionen och den digitala 
ekonomins utveckling, mot bakgrund av 
konvergensen mellan IT- och medietjänster, 
nät och utrustning, genom att modernisera 
och utnyttja alla medel som EU förfogar 
över: lagstiftning, forskning och partnerskap 
med branschen. Kommissionen har förbundit 
sig att skapa en enhetlig ram för den inre 
marknaden för IT-tjänster och medietjänster, 
genom att modernisera den rättsliga ramen 
för audiovisuella tjänster; detta arbete 
inleddes med kommissionens förslag från 
2005 om en modernisering av direktivet om 
television utan gränser.

Or. fr

Motivering

Den europeiska innehållsproduktionen bör vara en spjutspets i kunskapsekonomin.

Ändringsförslag från Patrizia Toia

Ändringsförslag 46
SKÄL 9

(9) Det här direktivet ökar
överensstämmelsen med de grundläggande 
rättigheterna och är helt i enlighet med de 
principer som erkänns i Europeiska unionens 
stadga om de grundläggande rättigheterna, 
särskilt artikel 11. I detta hänseende hindrar 
direktivet inte på något sätt medlemsstaterna 
från att tillämpa sina konstitutionella 
bestämmelser om pressfrihet och 
yttrandefrihet i medierna.

(9) Det här direktivet bidrar till att öka
överensstämmelsen med de grundläggande 
rättigheterna och är helt i enlighet med de 
principer som erkänns i Europeiska unionens 
stadga om de grundläggande rättigheterna, 
särskilt artikel 11. I detta hänseende hindrar 
direktivet inte på något sätt medlemsstaterna 
från att tillämpa sina konstitutionella 
bestämmelser om pressfrihet och 
yttrandefrihet i medierna.
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Or. it

Ändringsförslag från Angelika Niebler

Ändringsförslag 47
SKÄL 10

(10) Eftersom en minimiuppsättning 
harmoniserade skyldigheter införs genom 
artikel 3c-3h kan medlemsstaterna inte 
längre, inom de områden som 
harmoniseras genom detta direktiv, avvika 
från principen om ursprungsland när det 
gäller skydd av minderåriga och 
bekämpande av hets mot personer på grund 
av ras, kön, religion eller nationalitet samt 
kränkningar av enskilda personers 
mänskliga värdighet eller konsumentskydd, 
i enlighet med artikel 3.4 i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2000/31/EG.

(10) Med detta direktiv införs genom artikel 
3c-3h enhetliga minimibestämmelser som 
gäller samtliga audiovisuella medietjänster 
i syfte att skydda ungdomar, den mänskliga 
värdigheten och konsumenterna. 
Därutöver gäller bestämmelserna i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa 
rättsliga aspekter på
informationssamhällets tjänster, särskilt 
elektronisk handel, på den inre 
marknaden1 (”direktiv om elektronisk 
handel), särskilt principen om 
ursprungsland, informationsplikter och 
bestämmelser om ansvarsskyldighet 
(undantag från ansvar). Dessutom kan 
medlemsstaterna även i fortsättningen av 
skäl som rör den allmänna ordningen vidta 
åtgärder enligt artikel 3.3–3.5 i direktivet 
om elektronisk handel.
__________
1 EGT L 178, 17.7.2000, s. 1.

Or. de

Motivering

I skälen bör klargöras att medlemsstaterna även i fortsättningen har möjlighet att av skäl som 
rör den allmänna ordningen vidta åtgärder enligt artikel 3.3–3.5 i Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2000/31/EG (direktiv om elektronisk handel).

Ändringsförslag från Catherine Trautmann

Ändringsförslag 48
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SKÄL 11

(11) Enligt artikel 1.3 i Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2002/21/EG påverkar det 
direktivet inte de åtgärder som vidtas på
gemenskapsnivå eller nationell nivå för att 
arbeta för mål som avser allmänintresset, 
särskilt när det gäller reglering av innehåll 
och audiovisuell politik.

(11) Genom Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2002/21/EG (ramdirektiv) har det 
inrättats en enhetlig rättslig ram för 
samtliga nät och tjänster för överföring 
men enligt artikel 1.3 i det påverkas inte de 
åtgärder som vidtas på gemenskapsnivå eller 
nationell nivå för att arbeta för mål som avser 
allmänintresset, särskilt när det gäller 
reglering av innehåll och audiovisuell politik, 
detta enligt principen om teknisk 
neutralitet som medger en åtskillnad 
mellan lagstiftning om överföring och 
lagstiftning om innehåll.

Or. fr

Motivering

Principen om teknisk neutralitet medger fullständig frihet när det gäller att utveckla 
överföringsteknik som uppfyller de relevanta normerna och reglerna och gör det också
möjligt att tillämpa en enhetlig ram på lagstiftning gällande innehåll.

Ändringsförslag från Pilar del Castillo Vera

Ändringsförslag 49
SKÄL 12

(12) Inga bestämmelser i detta direktiv bör 
ålägga eller uppmuntra medlemsstaterna att 
införa nya licens- eller tillståndssystem för 
någon typ av media.

(12) Inga bestämmelser i detta direktiv bör 
ålägga eller uppmuntra medlemsstaterna att 
införa nya licens- eller tillståndssystem för 
någon typ av media. Licenserna eller 
tillstånden bör inte heller återkallas utan 
föregående rättsligt beslut.

Or. es

Motivering

Den europeiska lagstiftningen skyddar rätten att ta emot eller avge information eller idéer 
utan myndigheternas inblandning. Man kan inte ta ifrån medborgarna deras rätt att ta emot 
information genom den kanal som de vanligtvis använder utan föregående rättsligt beslut. 
Det är domarna och domstolarna som har det direkta ansvaret för effektiv tillsyn över de 
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grundläggande fri- och rättigheterna.

Ändringsförslag från Eluned Morgan

Ändringsförslag 50
SKÄL 13

(13) Definitionen av audiovisuella 
medietjänster täcker alla audiovisuella 
massmedietjänster, oavsett om det rör sig om 
tjänster enligt en programtablå eller 
beställtjänster. Tillämpningsområdet 
begränsas dock till tjänster enligt definitionen 
i fördraget, vilket innebär att det omfattar 
alla typer av ekonomisk verksamhet, även 
public service-företagens verksamhet, men 
inte verksamhet utan ekonomiska syften, som 
rent privata webbplatser.

(13) Definitionen av audiovisuella 
medietjänster täcker alla audiovisuella 
massmedietjänster, oavsett om det rör sig om 
tjänster enligt en programtablå eller 
beställtjänster. Tillämpningsområdet 
begränsas dock till tjänster enligt definitionen 
i fördraget, vilket innebär att det omfattar 
alla typer av ekonomisk verksamhet, även 
public service-företagens verksamhet, men 
inte verksamhet som huvudsakligen bedrivs 
utan ekonomiska syften, som rent privata 
webbplatser, distribution och utbyte av 
audiovisuellt material i syfte att uttrycka 
personliga åsikter, tjänster som avser 
distribution av audiovisuellt innehåll som 
producerats av användare för utbyte inom 
intressegemenskaper eller andra icke-
linjära tjänster som inte har någon tydlig 
effekt på en betydande del av allmänheten.

Or. en

Motivering

Ett klargörande skulle bidra till att försäkra användarna om att direktivet inte kommer att 
ändra på deras möjligheter att utnyttja Internets kreativa potential, inklusive audiovisuellt 
material på Internet. Denna användning kräver endast att användarna respekterar de 
straffrättsliga bestämmelserna.

Ändringsförslag från Catherine Trautmann

Ändringsförslag 51
SKÄL 13
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(13) Definitionen av audiovisuella 
medietjänster täcker alla audiovisuella 
massmedietjänster, oavsett om det rör sig 
om tjänster enligt en programtablå eller 
beställtjänster. Tillämpningsområdet 
begränsas dock till tjänster enligt definitionen 
i fördraget, vilket innebär att det omfattar 
alla typer av ekonomisk verksamhet, även 
public service-företagens verksamhet, men 
inte verksamhet utan ekonomiska syften, 
som rent privata webbplatser.

(13) Definitionen av audiovisuella 
medietjänster täcker alla audiovisuella 
massmedietjänster, oavsett om den 
redaktionella utformningen och 
leverantörens ansvar uttrycks i en 
programtablå eller i en beställningskatalog 
som utarbetats på professionell basis och i 
överensstämmelse med professionella 
kriterier. Tillämpningsområdet begränsas 
dock till tjänster enligt definitionen i 
fördraget, vilket innebär att det omfattar alla 
typer av ekonomisk verksamhet, även public 
service-företagens verksamhet.

Or. fr

Motivering

Förtydligar leverantörens ansvar.

Ändringsförslag från John Purvis

Ändringsförslag 52
SKÄL 13

(13) Definitionen av audiovisuella 
medietjänster täcker alla audiovisuella 
massmedietjänster, oavsett om det rör sig om 
tjänster enligt en programtablå eller 
beställtjänster. Tillämpningsområdet 
begränsas dock till tjänster enligt 
definitionen i fördraget, vilket innebär att 
det omfattar alla typer av ekonomisk 
verksamhet, även public service-företagens 
verksamhet, men inte verksamhet utan 
ekonomiska syften, som rent privata 
webbplatser.

(13) Definitionen av audiovisuella 
medietjänster täcker alla audiovisuella 
massmedietjänster, oavsett om det rör sig om 
tjänster enligt en programtablå eller 
beställtjänster. Tillämpningsområdet för 
detta direktiv begränsas dock till linjära 
audiovisuella medietjänster enligt 
definitionen nedan och i fördraget, men 
omfattar inte verksamhet utan ekonomiska 
syften, som innehåll som användaren 
skapar, privata webbplatser eller någon 
form av privat korrespondens, som 
e-postmeddelanden.

Or. en

Motivering
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Definitionen av sändningsverksamhet måste ändras så att den inbegriper tjänster som är av 
samma karaktär som traditionella programlagda sändningstjänster men som levereras av 
olika plattformar. Det bör dock uttryckligen nämnas att innehåll som användaren skapar, 
privata webbplatser osv. inte omfattas.

Ändringsförslag från Eluned Morgan

Ändringsförslag 53
SKÄL 13

(13) Definitionen av audiovisuella 
medietjänster täcker alla audiovisuella 
massmedietjänster, oavsett om det rör sig om 
tjänster enligt en programtablå eller 
beställtjänster. Tillämpningsområdet 
begränsas dock till tjänster enligt definitionen 
i fördraget, vilket innebär att det omfattar 
alla typer av ekonomisk verksamhet, även 
public service-företagens verksamhet, men 
inte verksamhet utan ekonomiska syften, som 
rent privata webbplatser.

(13) Definitionen av audiovisuella 
medietjänster täcker alla audiovisuella 
massmedietjänster, oavsett om det rör sig om 
tjänster enligt en programtablå eller 
beställtjänster. Tillämpningsområdet 
begränsas dock till tjänster enligt definitionen 
i fördraget, vilket innebär att det omfattar 
alla typer av ekonomisk verksamhet, även 
public service-företagens verksamhet, men 
inte verksamhet utan ekonomiska syften, som 
rent privata webbplatser, och inte heller 
informationssamhällets tjänster såsom de 
definieras i artikel 1 i Europaparlamentets 
och rådets direktiv 98/48/EG av den 20 juli 
1998 om ett informationsförfarande 
beträffande tekniska standarder och 
föreskrifter.1

__________
1 EGT L 217, 5.8.1998, s. 18.

Or. en

Motivering

Härmed klargörs att direktivets tillämpningsområde avser TV och TV-liknande tjänster, i 
enlighet med det ursprungliga syftet, och att åtskillnad görs mellan ”massmedier” och 
”personliga medier”.

Ändringsförslag från Erika Mann

Ändringsförslag 54
SKÄL 13A (nytt)
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(13a) Upprepat tillhandahållande av 
samma innehåll, exempelvis genom 
informationsslingor, falsk beställ-tv eller 
direktuppspelning av evenemang, bör 
betraktas som en icke-linjär tjänst.

Or. en

Motivering

Informationsslingor och falsk beställ-tv ger användaren samma upplevelse som en icke-linjär 
tjänst och bör därför behandlas på samma sätt. Den enda skillnaden är att de bygger på olika 
tekniker. Tidpunkten för direktuppspelning av ett evenemang fastställs av evenemangets 
arrangör men inte av leverantören av medietjänster.

Ändringsförslag från Rebecca Harms

Ändringsförslag 55
SKÄL 14
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(14) Definitionen av audiovisuella 
medietjänster täcker massmedier i deras 
informativa, underhållande och utbildande 
funktion, men utesluter alla former av privat 
korrespondens, som e-postmeddelanden som 
sänds till ett begränsat antal mottagare. 
Definitionen utesluter också alla tjänster som 
inte är avsedda för distribution av 
audiovisuellt innehåll, dvs. när det 
audiovisuella innehållet enbart är en 
sidoeffekt av tjänsten och inte dess
huvudsakliga syfte. Ett exempel är 
webbplatser som innehåller audiovisuella 
element som endast är av underordnad 
betydelse, t.ex. animerade grafiska element, 
små reklaminslag eller information om en 
produkt eller tjänst som inte är av 
audiovisuell art.

(14) Definitionen av audiovisuella 
medietjänster täcker massmedier i deras 
informativa, underhållande och utbildande 
funktion och i synnerhet i deras funktion 
som opinionsbildare, men utesluter alla 
former av privat korrespondens, som e-
postmeddelanden som sänds till ett begränsat 
antal mottagare. Definitionen utesluter också
alla tjänster som inte är avsedda för 
distribution av audiovisuellt innehåll, dvs. när 
det audiovisuella innehållet enbart är en 
sidoeffekt av tjänsten och inte är tjänstens
huvudsakliga syfte. Ett exempel är 
webbplatser som innehåller audiovisuella 
element som endast är av underordnad 
betydelse, t.ex. animerade grafiska element, 
små reklaminslag eller information om en 
produkt eller tjänst som inte är av 
audiovisuell art. Hit hör även online-spel, 
förutsatt att det huvudsakliga syftet med de 
audiovisuella medietjänsterna inte nås, och 
sökmaskiner då distributionen av 
audiovisuellt material inte är det 
huvudsakliga syftet även om det tillfälliga 
resultatet av en sökning är ett erbjudande 
om audiovisuellt material.

Or. en

Motivering

I vissa medlemsstater används inverkan på den allmänna opinionen (i bred bemärkelse) som 
ett kriterium för att göra åtskillnad mellan ”medietjänster” och andra 
kommunikationstjänster. Definitionen av audiovisuella medietjänster har för övrigt gjorts mot 
bakgrund av de innehållsbaserade riktlinjerna. Liksom kommissionen själv har betonat bör 
direktivet inte omfatta verksamhet som bedrivs utan ekonomiska syften. Privata webbplatser 
och annat privat innehåll, såsom bloggar, bör inte regleras. Detsamma bör gälla för 
halvprivat innehåll, såsom information om arrangemang av lokala föreningar eller skolor. 
Detta stämmer också överens med definitionen av tjänster i artikel 50 i fördraget. Sådant 
innehåll bör därför uttryckligen undantas från tillämpningsområdet.

Ändringsförslag från Lena Ek

Ändringsförslag 56
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SKÄL 14

(14) Definitionen av audiovisuella 
medietjänster täcker massmedier i deras 
informativa, underhållande och utbildande 
funktion, men utesluter alla former av privat 
korrespondens, som e-postmeddelanden som 
sänds till ett begränsat antal mottagare. 
Definitionen utesluter också alla tjänster som 
inte är avsedda för distribution av 
audiovisuellt innehåll, dvs. när det 
audiovisuella innehållet enbart är en 
sidoeffekt av tjänsten och inte dess 
huvudsakliga syfte. Ett exempel är
webbplatser som innehåller audiovisuella 
element som endast är av underordnad 
betydelse, t.ex. animerade grafiska element, 
små reklaminslag eller information om en 
produkt eller tjänst som inte är av 
audiovisuell art.

(14) Definitionen av audiovisuella 
medietjänster täcker massmedier i deras 
informativa, underhållande och utbildande 
funktion, men utesluter alla former av privat 
korrespondens, som e-postmeddelanden som 
sänds till ett begränsat antal mottagare. Den 
omfattar inte informationssamhällets 
tjänster såsom de definieras i artikel 1 i 
direktiv 98/48/EG. Definitionen utesluter 
också alla tjänster som inte är avsedda för 
distribution av audiovisuellt innehåll, dvs. när 
det audiovisuella innehållet enbart är en 
sidoeffekt av tjänsten och inte dess 
huvudsakliga syfte. Som exempel kan 
nämnas sökmotorer eller webbplatser som 
innehåller audiovisuella element som endast 
är av underordnad betydelse, t.ex. animerade 
grafiska element, små reklaminslag eller 
information om en produkt eller tjänst som 
inte är av audiovisuell art.

Or. en

Motivering

Härmed klargörs att direktivets tillämpningsområde avser TV och TV-liknande tjänster, i 
enlighet med det ursprungliga syftet, och att åtskillnad görs mellan ”massmedier” och 
”personliga medier”.

Ändringsförslag från Erika Mann

Ändringsförslag 57
SKÄL 14A (nytt)
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(14a) Den grad av samhällspåverkan som 
programföretag uppnår kan endast uppnås 
av sådana beställtjänster som riktar sig till 
samma massmarknad. För beställtjänster 
som riktar sig till en massmarknad måste 
leverantören erbjuda en lämpligt 
diversifierad katalog över TV-program. De 
regler som fastställts både för att skydda 
mål av allmänintresse och för att undvika 
snedvridning av konkurrensen mellan 
linjära och icke-linjära tjänster bör därför 
bara gälla sådana icke-linjära tjänster som 
inbegriper tillhandahållande av en sådan 
katalog.

Or. en

Motivering

En utvidgning av direktivets tillämpningsområde har delvis motiverats med ett påstått behov 
av att skapa ”lika konkurrensvillkor” för traditionella programföretag och leverantörer av 
icke-linjära tjänster. Följaktligen bör skyldigheter bara åläggas sådana leverantörer av 
icke-linjära tjänster som är verksamma på samma marknad som traditionella 
programföretag. I skälen 13 och 14 i kommissionens förslag fastställs att direktivet bör gälla 
enbart tjänster av ”massmediekaraktär”.

Tillägget till skäl 14 klargör denna avsikt på det icke-linjära området. Bara leverantörer av 
tjänster med ett diversifierat programutbud kommer att kunna rikta sig till samma 
massmarknad som allmänna programföretag. I EU:s konkurrenslagstiftning kopplas 
definitionen av marknaden delvis till potentialen för utbytbarhet på utbudssidan. När det 
gäller audiovisuella tjänster begränsas denna potential av den tid och de pengar som behövs 
för att sammanställa en mångsidig programkatalog.

Ändringsförslag från Edit Herczog

Ändringsförslag 58
SKÄL 14A (nytt)



AM\622816SV.doc 23/93 PE 376.424v01-00

SV

(14a) Traditionella sändningstjänster 
skiljer sig från Internettjänster i ett antal 
tekniska och rättsliga hänseenden. 
Definitionerna av tjänster i detta direktiv 
bör därför endast gälla vid tillämpning av 
detta direktiv, utan att det påverkar 
tillämpningsområdet och ordningen för 
underliggande rättigheter som regleras i 
annan tillämplig lagstiftning.

Or. en

Motivering

I motsats till traditionell sändningsverksamhet är Internettjänster inte nödvändigtvis 
begränsade vad gäller den geografiska räckvidden. Internettjänsteleverantörerna har mycket 
större kontroll över distributionen av innehåll än traditionella programföretag, och 
arkitekturen för de två tjänstekategorierna samt deras karaktär skiljer sig till den grad att ett 
likställande av Internettjänster med sändningstjänster i de flesta fall skulle vara orealistiskt 
och därför omöjligt att tillämpa och genomföra i praktiken.

Ändringsförslag från John Purvis

Ändringsförslag 59
SKÄL 15

(15) Direktivet omfattar inte nätupplagor av 
tidningar och tidskrifter.

(15) Direktivet omfattar inte nätupplagor av 
tidningar, tidskrifter, periodika, journaler 
eller böcker då det visuella innehållet till 
stor del är orörligt.

Or. en

Motivering

Klargörande.

Ändringsförslag från John Purvis

Ändringsförslag 60
SKÄL 16
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(16) Begreppet ”audiovisuell” avser rörliga 
bilder med eller utan ljud, vilket innefattar 
filmer utan ljud men inte ljudöverföring eller 
radio.

(16) I detta direktiv avses med begreppet 
”audiovisuell” rörliga bilder med eller utan 
ljud, vilket innefattar filmer utan ljud men 
inte ljudöverföring eller radio.

Or. en

Motivering

Ett klargörande eftersom begreppet ”audiovisuell” inbegriper radio i andra rättsakter, till 
exempel i klassificeringen av tjänster inom WTO/GATS.

Ändringsförslag från Catherine Trautmann

Ändringsförslag 61
SKÄL 16A (nytt)

(16a) En audiovisuell medietjänst består av 
program, dvs. en separat ordningsföljd av 
rörliga bilder med eller utan ljud, som 
omfattas av ett redaktionellt ansvar och 
som en leverantör av medietjänster 
distribuerar enligt en fast programtablå
eller sammanställer i en katalog.

Or. fr

Motivering

Förtydligande av begreppet audiovisuell medietjänst.

Ändringsförslag från John Purvis

Ändringsförslag 62
SKÄL 18
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(18) Utöver reklam och teleshopping (även 
kallat TV-köp) införs en bredare definition 
av audiovisuell marknadskommunikation. 
Den omfattar rörliga bilder med eller utan 
ljud som åtföljer audiovisuella medietjänster 
och som är utformade för att direkt eller 
indirekt marknadsföra varor, tjänster eller 
bild från en fysisk eller juridisk person som 
bedriver ekonomisk verksamhet; därför 
omfattar den inte samhällsinformation och 
välgörenhetsinslag som sänds utan avgift.

(18) Utöver reklam och teleshopping (även 
kallat TV-köp) införs en bredare definition 
av audiovisuell marknadskommunikation. 
Den omfattar rörliga bilder med eller utan 
ljud som sänds som en del av linjära
audiovisuella medietjänster och som är 
utformade för att direkt eller indirekt 
marknadsföra varor, tjänster eller bild från en 
fysisk eller juridisk person som bedriver 
ekonomisk verksamhet; därför omfattar den 
inte samhällsinformation och 
välgörenhetsinslag som sänds utan avgift.

Or. en

Motivering

Genom att begränsa definitionen till linjär audiovisuell marknadskommunikation minimeras 
risken för förväxling med definitioner av marknadskommunikation i annan EU-lagstiftning, 
såsom direktivet om e-handel och direktivet om integritet och elektronisk kommunikation.

Ändringsförslag från John Purvis

Ändringsförslag 63
SKÄL 19A (nytt)

(19a) För att man skall kunna främja en 
stark, konkurrenskraftig och integrerad 
europeisk audiovisuell industri och stärka 
mediepluralismen i hela EU är det alltjämt 
mycket viktigt att bara en medlemsstat har 
jurisdiktion över en viss leverantör av 
audiovisuella medietjänster. Därför bör det 
etableringskriterium som används för att 
fastställa denna jurisdiktion kvarstå i 
enlighet med direktiv 97/36/EG.

Or. en

Motivering

Syftet är att stärka principen om ursprungsland och särskilt att stärka de nuvarande 
definitionerna av etablering och jurisdiktion som hittills på ett effektivt sätt har underlättat 
gränsöverskridande sändningsverksamhet i EU.
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Ändringsförslag från Catherine Trautmann

Ändringsförslag 64
SKÄL 19A (nytt)

(19a). Eftersom respekten för 
informationsmångfalden är en 
grundläggande princip i Europeiska 
unionen bör medlemsstaterna förhindra att 
det uppstår en dominerande ställning som 
skulle undergräva denna princip, och 
garantera informationsfrihet genom 
åtgärder i syfte att säkerställa icke-
diskriminerande tillträde till audiovisuella 
medietjänster som är i allmänhetens 
intresse.

Or. fr

Motivering

Respekt för informationsmångfalden bör återspeglas i lämpliga bestämmelser såsom i 
reglerna om ”must carry”.

Ändringsförslag från Pilar del Castillo Vera

Ändringsförslag 65
SKÄL 20

(20) Den tekniska utvecklingen, särskilt i 
fråga om digitala satellitprogram, medför 
att de kompletterande kriterierna måste 
ändras för att garantera en ändamålsenlig 
reglering och ett effektivt genomförande 
samt ge aktörerna verklig makt över 
innehållet i en audiovisuell innehållstjänst.

utgår

Or. es

Motivering
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I den digitala tidsåldern har konsumenterna allt större makt över innehållet och är 
följaktligen allt mindre försvarslösa. Det är meningslöst att öka regleringen av innehållet när 
pluralismen blir allt större.

Ändringsförslag från Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia, 
Monica Frassoni

Ändringsförslag 66
SKÄL 21A (nytt)

(21a) I definitionen av begreppet ”vanlig 
konsumentutrustning” bör funktioner ingå
som säkerställer att audiovisuella 
medietjänster är tillgängliga för 
funktionshindrade och äldre. 
Tillgängligheten till sådana tjänster 
omfattar teckenspråk, programtextning, 
syntolkning, ljudtextning och 
lättförståeliga skärmmenyer.

Or. it

Motivering

I samband med definitionen av ”vanlig konsumentutrustning” bör man ta hänsyn också till 
tillgängligheten för funktionshindrade och äldre.

Ändringsförslag från Nikolaos Vakalis

Ändringsförslag 67
SKÄL 24
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(24) Utan hinder av tillämpningen av 
principen om ursprungsland får 
medlemsstaterna enligt detta direktiv vidta 
åtgärder som begränsar den fria rörligheten 
för TV-sändningar, men endast enligt vissa 
villkor som anges i artikel 2a i detta direktiv 
och i enlighet med det förfarande som 
fastställs i direktivet. EG-domstolen har dock 
konsekvent intagit ståndpunkten att varje 
begränsning av friheten att tillhandahålla 
tjänster, såsom alla avvikelser från en 
grundläggande princip i fördraget, skall 
tolkas restriktivt.

(24) Utan hinder av tillämpningen av 
principen om ursprungsland får 
medlemsstaterna enligt detta direktiv vidta 
åtgärder som begränsar den fria rörligheten 
för audiovisuella medietjänster, men endast 
enligt vissa villkor som anges i artikel 2a i 
detta direktiv och i enlighet med det 
förfarande som fastställs i direktivet. 
EG-domstolen har dock konsekvent intagit 
ståndpunkten att varje begränsning av 
friheten att tillhandahålla tjänster, såsom alla 
avvikelser från en grundläggande princip i 
fördraget, skall tolkas restriktivt.

Or. en

Motivering

Artikel 2a bör omfatta alla audiovisuella medietjänster.

Ändringsförslag från Rebecca Harms, Monica Frassoni

Ändringsförslag 68
SKÄL 25
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(25) I kommissionens meddelande till rådet 
och Europaparlamentet, ”Lagstifta bättre för 
tillväxt och arbetstillfällen i Europeiska 
unionen”, betonades att det är nödvändigt 
med en noggrann analys av vilken 
lagstiftningsmetod som är lämplig, särskilt 
om konventionell lagstiftning är att föredra 
för den aktuella sektorn och det aktuella 
problemet, eller om alternativ som 
självreglering eller samreglering bör 
övervägas. Det interinstitutionella avtalet 
om bättre lagstiftning tillhandahåller 
gemensamma definitioner, kriterier och 
förfaranden för samreglering och 
självreglering. Erfarenheten har visat att 
samreglering och självreglering som 
genomförs i enlighet med de olika 
medlemsstaternas egna rättsliga traditioner 
i hög grad kan bidra till en god nivå på
konsumentskyddet.

(25) I kommissionens meddelande till rådet 
och Europaparlamentet, ”Lagstifta bättre för 
tillväxt och arbetstillfällen i Europeiska 
unionen”, betonades att det är nödvändigt 
med en noggrann analys av vilken 
lagstiftningsmetod som är lämplig, särskilt 
om konventionell lagstiftning är att föredra 
för den aktuella sektorn och det aktuella 
problemet, eller om alternativ som 
självreglering eller samreglering bör 
övervägas. Arbetet för att uppnå mål av 
allmänintresse på området för icke-linjära 
tjänster kommer att vara mer effektivt om 
det utförs med aktivt stöd av 
tjänsteleverantörerna själva. 
Medlemsstaterna uppmuntras att i stor 
utsträckning använda öppna och allmänt 
godtagna samregleringssystem på alla de 
områden i detta direktiv som gäller för alla 
leverantörer av audiovisuella medietjänster.
Självreglering kan användas som en 
alternativ metod för att genomföra vissa 
bestämmelser i detta direktiv men den kan 
inte ersätta de lagstiftande myndigheternas 
skyldighet, vilket innebär att samreglering 
bör skapa den nödvändiga ”rättsliga 
kopplingen” mellan självreglering och den 
nationella lagstiftaren. Särdragen i 
medlemsstaternas nationella 
medielagstiftning bör respekteras.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna bör uppmuntra samregleringssystem på de områden som samordnas av 
direktivet. Om så sker bör dessa system i stor utsträckning vara godtagbara för de viktigaste 
intressenterna och möjliggöra ett effektivt genomförande. Om medlemsstaterna överlåter 
uppgifter för att uppnå direktivets mål på självreglerande myndigheter bör 
överlåtelsemekanismen vara tillräckligt klar.

Ändringsförslag från Catherine Trautmann

Ändringsförslag 69
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SKÄL 25

(25) I kommissionens meddelande till rådet 
och Europaparlamentet, ”Lagstifta bättre för 
tillväxt och arbetstillfällen i Europeiska 
unionen”, betonades att det är nödvändigt 
med en noggrann analys av vilken 
lagstiftningsmetod som är lämplig, särskilt 
om konventionell lagstiftning är att föredra 
för den aktuella sektorn och det aktuella 
problemet, eller om alternativ som 
självreglering eller samreglering bör 
övervägas. Det interinstitutionella avtalet om 
bättre lagstiftning tillhandahåller 
gemensamma definitioner, kriterier och 
förfaranden för samreglering och 
självreglering. Erfarenheten har visat att 
samreglering och självreglering som 
genomförs i enlighet med de olika 
medlemsstaternas egna rättsliga traditioner i 
hög grad kan bidra till en god nivå på
konsumentskyddet.

(25) I kommissionens meddelande till rådet 
och Europaparlamentet, ”Lagstifta bättre för 
tillväxt och arbetstillfällen i Europeiska 
unionen”, betonades att det är nödvändigt 
med en noggrann analys av vilken 
lagstiftningsmetod som är lämplig, särskilt 
om konventionell lagstiftning är att föredra 
för den aktuella sektorn och det aktuella 
problemet, eller om alternativ som 
självreglering eller samreglering bör 
övervägas. Det interinstitutionella avtalet om 
bättre lagstiftning tillhandahåller 
gemensamma definitioner, kriterier och 
förfaranden för samreglering och 
självreglering. Erfarenheten har visat att 
samreglering och självreglering som 
genomförs i enlighet med de olika 
medlemsstaternas egna rättsliga traditioner i
hög grad kan bidra till en god nivå på
konsumentskyddet.

Åtgärder som syftar till att uppnå mål i 
allmänhetens intresse inom den 
framväxande audiovisuella 
medietjänstsektorn kommer att bli 
effektivare om de vidtas med aktivt stöd av 
tjänsteleverantörerna själva. 
Medlemsstaterna bör därför i högre grad 
använda öppna och allmänt använda 
samregleringsmekanismer, särskilt för icke-
linjära tjänster.
Samreglering och självreglering bör 
användas för att genomföra detta direktiv i 
överensstämmelse med detta och i enlighet 
med medlemsstaternas rättsliga traditioner.

Or. fr

Motivering

Med detta ändringsförslag klargörs att reglering som härrör från direktivet och tillämpas i 
medlemsstaterna å ena sidan och samreglering och självreglering å andra sidan kompletterar 
varandra.
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Ändringsförslag från Eluned Morgan

Ändringsförslag 70
SKÄL 25

(25) I kommissionens meddelande till rådet 
och Europaparlamentet, ”Lagstifta bättre 
för tillväxt och arbetstillfällen i Europeiska 
unionen”, betonades att det är nödvändigt 
med en noggrann analys av vilken 
lagstiftningsmetod som är lämplig, särskilt 
om konventionell lagstiftning är att föredra 
för den aktuella sektorn och det aktuella 
problemet, eller om alternativ som 
självreglering eller samreglering bör 
övervägas. Det interinstitutionella avtalet 
om bättre lagstiftning tillhandahåller 
gemensamma definitioner, kriterier och 
förfaranden för samreglering och 
självreglering. Erfarenheten har visat att 
samreglering och självreglering som 
genomförs i enlighet med de olika 
medlemsstaternas egna rättsliga traditioner i 
hög grad kan bidra till en god nivå på
konsumentskyddet.

(25) Erfarenheten har visat att samreglering 
och självreglering som genomförs i enlighet 
med de olika medlemsstaternas egna rättsliga 
traditioner i hög grad kan bidra till en god 
nivå på skyddet av tittare och konsumenter.

Or. en

Motivering

I de texter som det hänvisas till i skälet, särskilt i det interinstitutionella avtalet om bättre 
lagstiftning, fastställs att kommissionen skall se till att mekanismerna samreglering och 
självreglering inte skall tillämpas om de grundläggande rättigheterna eller viktiga politiska 
val står på spel eller i situationer där reglerna måste tillämpas på ett enhetligt sätt i samtliga 
medlemsstater.

En explicit hänvisning till avtalet kan skapa förvirring angående möjligheten att tillämpa 
samreglering på områden som omfattas av direktivet, områden som kan påstås röra ”viktiga 
politiska val” eller grundläggande rättigheter, till exempel skyddet av människans värdighet 
(jfr skäl 30 som rättfärdigar harmonisering i direktivet med hänvisning till att det berör 
viktiga mål av allmänintresse).

Ändringsförslag från John Purvis
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Ändringsförslag 71
SKÄL 25

(25) I kommissionens meddelande till rådet 
och Europaparlamentet, ”Lagstifta bättre 
för tillväxt och arbetstillfällen i Europeiska 
unionen”, betonades att det är nödvändigt 
med en noggrann analys av vilken 
lagstiftningsmetod som är lämplig, särskilt 
om konventionell lagstiftning är att föredra 
för den aktuella sektorn och det aktuella 
problemet, eller om alternativ som 
självreglering eller samreglering bör 
övervägas. Det interinstitutionella avtalet 
om bättre lagstiftning tillhandahåller 
gemensamma definitioner, kriterier och 
förfaranden för samreglering och 
självreglering. Erfarenheten har visat att 
samreglering och självreglering som 
genomförs i enlighet med de olika 
medlemsstaternas egna rättsliga traditioner i 
hög grad kan bidra till en god nivå på
konsumentskyddet.

(25) Erfarenheten har visat att samreglering 
och självreglering som genomförs i enlighet 
med de olika medlemsstaternas egna rättsliga 
traditioner i hög grad kan bidra till en god 
nivå på skyddet av tittare och konsumenter.

Or. en

Motivering

Den definition av samreglering som ges i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning 
tillåter bara en metod för att upprätta ett själv- eller samregleringssystem och motsvarar inte 
ett antal befintliga modeller för själv- och samreglering i EU. Eftersom själv- och 
samreglering har visat sig fungera väl vore det oförnuftigt att införa begränsande 
definitioner.

Ändringsförslag från John Purvis

Ändringsförslag 72
SKÄL 25A (nytt)
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(25a) Arbetet för att uppnå mål av 
allmänintresse på området för icke-linjära 
tjänster kommer att vara mer effektivt om 
det utförs med aktivt stöd av 
tjänsteleverantörerna själva. 
Medlemsstaterna uppmuntras att i stor 
utsträckning använda öppna och allmänt 
godtagna självregleringssystem och 
samregleringssystem.

Or. en

Ändringsförslag från Angelika Niebler

Ändringsförslag 73
SKÄL 26

(26) Visningsrätter till evenemang av 
allmänintresse kan förvärvas av 
programföretag med ensamrätt. Det är dock 
viktigt att främja mångfald genom en 
diversifierad nyhetsproduktion och ett 
diversifierat programutbud i Europeiska 
unionen och följa de principer som erkänns i 
artikel 11 i Europeiska unionens stadga om 
de grundläggande rättigheterna.

(26) Visningsrätter till evenemang av 
allmänintresse kan förvärvas av 
programföretag med ensamrätt. Det är dock 
viktigt att främja mångfald genom en 
diversifierad nyhetsproduktion och ett 
diversifierat programutbud i Europeiska 
unionen och följa de principer som erkänns i 
artikel 11 i Europeiska unionens stadga om 
de grundläggande rättigheterna. Om det är 
tillåtet för medlemsstaterna att i detta syfte 
utarbeta förteckningar över evenemang 
som är av särskild vikt för samhället och 
som inte skall visas med exklusiva 
sändningsrättigheter är det upp till 
respektive medlemsstat att avgöra om den 
skall utarbeta en sådan förteckning, vilka 
evenemang som den bedömer är av särskild 
vikt för samhället, hur begreppet ”en 
betydande del av allmänheten” skall 
definieras och i vilken form rapporteringen 
skall finnas tillgänglig.

Or. de

Motivering

Det bör vara upp till medlemsstaterna att avgöra vilka evenemang som är av särskild vikt för 
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samhället, hur begreppet betydande del av allmänheten skall definieras och i vilken form 
rapporteringen skall finnas tillgänglig.

Ändringsförslag från Pilar del Castillo Vera

Ändringsförslag 74
SKÄL 26

(26) Visningsrätter till evenemang av 
allmänintresse kan förvärvas av 
programföretag med ensamrätt. Det är dock 
viktigt att främja mångfald genom en 
diversifierad nyhetsproduktion och ett 
diversifierat programutbud i Europeiska 
unionen och följa de principer som erkänns i 
artikel 11 i Europeiska unionens stadga om 
de grundläggande rättigheterna.

(26) Visningsrätter till evenemang av 
allmänintresse kan förvärvas av 
programföretag med ensamrätt. Det är dock 
viktigt att främja mångfald genom en 
diversifierad nyhetsproduktion och ett 
diversifierat programutbud i Europeiska 
unionen och följa de principer som erkänns i 
artikel 11 i Europeiska unionens stadga om 
de grundläggande rättigheterna på så sätt att 
användarna får fri mottagning av 
sändningar om de viktigaste händelserna i 
varje medlemsstat i enlighet med respektive 
nationell lagstiftning. Med fri mottagning 
förstås att mer än 95 procent av 
användarna i varje medlemsstat kan ta 
emot signalen klart och direkt utan att 
behöva installera någon typ av utrustning i 
sina hem eller ytterligare ändra den 
befintliga utrustningen i den byggnad där 
de bor.

Or. es

Motivering

”Fri mottagning” förutsätter att två villkor uppfylls, dels att tjänsten är avgiftsfri (man skall 
inte behöva betala för att erhålla den), dels att hela befolkningen (det närmaste 100 procent 
som man kan komma) har möjlighet att utnyttja den.

Ändringsförslag från Rebecca Harms

Ändringsförslag 75
SKÄL 27
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(27) För att skydda den grundläggande 
friheten att ta emot information och se till att 
tittarnas intressen i Europeiska unionen 
skyddas helt och fullt, skall de aktörer som 
har ensamrätt till ett evenemang av 
allmänintresse ge andra programföretag och 
mellanhänder, som agerar på
programföretagens vägnar, rätt att använda 
korta utdrag i allmänna nyhetssändningar på
rättvisa, rimliga och icke-diskriminerande 
villkor, med vederbörlig hänsyn till 
ensamrätter. Dessa villkor skall meddelas i så
god tid före ett evenemang av allmänintresse 
att övriga aktörer får den tid de behöver för 
att utöva sin rätt. Den allmänna principen är 
att dessa korta utdrag inte skall vara längre 
än 90 sekunder.

(27) För att skydda den grundläggande 
friheten att ta emot information och se till att 
tittarnas intressen i Europeiska unionen 
skyddas helt och fullt, måste de aktörer som 
har ensamrätt till ett evenemang av 
allmänintresse ge andra programföretag och 
mellanhänder såsom nyhetsbyråer, som 
agerar direkt på uppdrag av godkända 
programföretag, rätt att använda korta 
utdrag i allmänna nyhetssändningar på
rättvisa, rimliga och icke-diskriminerande 
villkor, med vederbörlig hänsyn till 
ensamrätter. Dessa villkor skall meddelas i så
god tid före ett evenemang av allmänintresse 
att övriga aktörer får den tid de behöver för 
att utöva sin rätt. Den allmänna principen är 
att dessa korta utdrag inte skall vara längre 
än 90 sekunder, sändas innan evenemanget 
upphör, visas mer än 36 timmar efter 
evenemanget, användas för att inrätta ett 
offentligt arkiv eller dölja värdföretagets 
logotyp eller annan identifikation. Korta 
utdrag bör inte användas inom icke-linjära 
tjänster. Om ett annat programföretag i 
samma medlemsstat har fått exklusiva 
rättigheter till det berörda evenemanget 
måste tillgång ansökas från det 
programföretaget. På detta sätt bidrar 
medlemsstaterna till att fullfölja sitt 
åtagande enligt artikel 9 i Europarådets 
konvention om gränsöverskridande 
television.

Or. en

Motivering

Rätten till kort rapportering är nödvändig för att man skall kunna skydda medborgarnas rätt 
till informationsfrihet. Kommissionens förslag om kort rapportering går inte tillräckligt långt 
eftersom det inte skulle innebära att en verklig europeisk rätt till kort rapportering införs. En 
sådan rätt skulle dock vara av stor nytta framför allt för mindre leverantörer av TV-tjänster i 
de mindre medlemsstaterna. Genom att skapa en alleuropeisk rätt till kort rapportering skulle 
man kunna åtgärda marknadsbrister som består i att programföretag inte får tag på
filmmaterial för korta TV-nyhetsutdrag om viktiga offentliga evenemang som äger rum i 
andra medlemsstater, material som de skulle kunna använda i sina allmänna 
nyhetssändningar. Eftersom det är viktigt att denna rätt inte undergräver investeringar i 
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exklusiva rättigheter, är syftet med de föreslagna tilläggen till kommissionens föreslagna skäl 
27 att klargöra att material som erhållits enligt rätten till kort rapportering endast skulle 
kunna användas i allmänna nyhetssändningar i linjära audiovisuella medietjänster (enligt 
definitionen i artikel 1) under strikta villkor. I förslaget klargörs att rätten att sända korta 
nyhetsutdrag bör genomföras i hela EU och att inte bara TV-programföretag utan även 
mellanhänder såsom nyhetsbyråer bör ha rätt att sända korta utdrag, förutsatt att de arbetar 
på direkt uppdrag av programföretaget. I förslaget klargörs också under vilka konkreta 
villkor detta skulle ske.

Ändringsförslag från Lena Ek

Ändringsförslag 76
SKÄL 27

(27) För att skydda den grundläggande 
friheten att ta emot information och se till att 
tittarnas intressen i Europeiska unionen 
skyddas helt och fullt, skall de aktörer som 
har ensamrätt till ett evenemang av 
allmänintresse ge andra programföretag och 
mellanhänder, som agerar på
programföretagens vägnar, rätt att använda 
korta utdrag i allmänna nyhetssändningar på
rättvisa, rimliga och icke-diskriminerande 
villkor, med vederbörlig hänsyn till 
ensamrätter. Dessa villkor skall meddelas i så
god tid före ett evenemang av allmänintresse 
att övriga aktörer får den tid de behöver för 
att utöva sin rätt. Den allmänna principen är 
att dessa korta utdrag inte skall vara längre 
än 90 sekunder.

(27) För att skydda den grundläggande 
friheten att ta emot information och se till att 
tittarnas intressen i Europeiska unionen 
skyddas helt och fullt, skall de aktörer som 
har ensamrätt till ett evenemang av 
allmänintresse, mot ersättning av rimliga 
kostnader, ge andra programföretag och 
nyhetsbyråer, som agerar på
programföretagens vägnar, rätt att använda 
korta utdrag enbart i allmänna 
nyhetssändningar på rättvisa, rimliga och icke-
diskriminerande villkor, med vederbörlig 
hänsyn till ensamrätter. Dessa villkor skall 
meddelas i så god tid före ett evenemang av 
allmänintresse att övriga aktörer får den tid 
de behöver för att utöva sin rätt. Den 
allmänna principen är att dessa korta utdrag 
inte skall

– vara längre än 90 sekunder,

– visas mer än 48 timmar efter 
evenemanget,
– användas för att inrätta ett offentligt 
underhållningsarkiv,
– dölja värdföretagets logotyp eller annan 
identifikation,
– användas för att skapa nya icke-linjära 
tjänster.

Or. en
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Motivering

Genom att skapa en alleuropeisk rätt till kort rapportering skulle man kunna åtgärda 
marknadsbrister som består i att programföretag inte får tag på filmmaterial för korta 
TV-nyhetsutdrag om viktiga offentliga evenemang som äger rum i andra medlemsstater, 
material som de skulle kunna använda i sina allmänna nyhetssändningar. Eftersom det är 
viktigt att denna rätt inte undergräver investeringar i exklusiva rättigheter, är syftet med de 
föreslagna tilläggen till kommissionens föreslagna skäl 27 att klargöra att material som 
erhållits enligt rätten till kort rapportering endast skulle kunna användas i allmänna 
nyhetssändningar i linjära audiovisuella medietjänster (enligt definitionen i artikel 1) under 
strikta villkor. De föreslagna begränsningarna, som syftar till att tillmötesgå europeiska 
idrottsorgans och andra aktörers oro, skulle också förhindra att material som erhållits med 
stöd av rätten till kort rapportering omformas för användning i beställtjänster på
underhållningsområdet. Genom ändringsförslaget säkras också att eventuella 
marginalkostnader som uppstår vid tillhandahållandet av material täcks. Ändringsförslaget 
stöder sig bland annat på Tysklands fördrag om sändningsverksamhet mellan 
förbundsstaterna.

Ändringsförslag från Paul Rübig

Ändringsförslag 77
SKÄL 27

(27) För att skydda den grundläggande 
friheten att ta emot information och se till att 
tittarnas intressen i Europeiska unionen 
skyddas helt och fullt, skall de aktörer som 
har ensamrätt till ett evenemang av 
allmänintresse ge andra programföretag
och mellanhänder, som agerar på
programföretagens vägnar, rätt att använda 
korta utdrag i allmänna nyhetssändningar på
rättvisa, rimliga och icke-diskriminerande 
villkor, med vederbörlig hänsyn till 
ensamrätter. Dessa villkor skall meddelas i så
god tid före ett evenemang av allmänintresse 
att övriga aktörer får den tid de behöver för 
att utöva sin rätt. Den allmänna principen är 
att dessa korta utdrag inte skall vara längre 
än 90 sekunder.

(27) För att skydda den grundläggande 
friheten att ta emot information och se till att 
tittarnas intressen i Europeiska unionen 
skyddas helt och fullt bör programföretag
som är etablerade i en medlemsstat ha rätt 
att använda korta utdrag i allmänna 
nyhetssändningar. Tillgång till korta utdrag 
bör beviljas på rättvisa, rimliga och icke-
diskriminerande villkor mot rimlig 
ersättning, med vederbörlig hänsyn till 
ensamrätter. Dessa villkor skall meddelas i så
god tid före ett evenemang av allmänintresse 
att övriga aktörer får den tid de behöver för 
att utöva sin rätt. Den allmänna principen är 
att dessa korta utdrag inte skall vara längre 
än 90 sekunder.

Or. en

Motivering
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Se motivering till ändringsförslaget om artikel 1.6 [artikel 3b.1].

Ändringsförslag från Catherine Trautmann

Ändringsförslag 78
SKÄL 27

(27) För att skydda den grundläggande 
friheten att ta emot information och se till att 
tittarnas intressen i Europeiska unionen 
skyddas helt och fullt, skall de aktörer som 
har ensamrätt till ett evenemang av 
allmänintresse ge andra programföretag och 
mellanhänder, som agerar på
programföretagens vägnar, rätt att använda 
korta utdrag i allmänna nyhetssändningar på
rättvisa, rimliga och icke-diskriminerande 
villkor, med vederbörlig hänsyn till 
ensamrätter. Dessa villkor skall meddelas i så
god tid före ett evenemang av allmänintresse 
att övriga aktörer får den tid de behöver för 
att utöva sin rätt. Den allmänna principen är 
att dessa korta utdrag inte skall vara längre 
än 90 sekunder.

(27) För att skydda den grundläggande 
friheten att ta emot information och se till att 
tittarnas intressen i Europeiska unionen 
skyddas helt och fullt, skall de aktörer som 
har ensamrätt till ett evenemang av 
allmänintresse ge andra programföretag och 
nyhetsbyråer, som agerar på
programföretagens vägnar, rätt att använda 
korta utdrag i allmänna nyhetssändningar på
rättvisa, rimliga och icke-diskriminerande 
villkor, med vederbörlig hänsyn till 
ensamrätter. Dessa villkor skall meddelas i så
god tid före ett evenemang av allmänintresse 
att övriga aktörer får den tid de behöver för 
att utöva sin rätt. Den allmänna principen är 
att dessa korta utdrag inte skall vara längre 
än 90 sekunder.

Or. fr

Motivering

Det är bättre att nämna nyhetsbyråer än mellanhänder, ett alltför vagt begrepp som inte 
hänvisar till yrkesmässiga garantier.

Ändringsförslag från John Purvis

Ändringsförslag 79
SKÄL 27
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(27) För att skydda den grundläggande 
friheten att ta emot information och se till att 
tittarnas intressen i Europeiska unionen 
skyddas helt och fullt, skall de aktörer som 
har ensamrätt till ett evenemang av 
allmänintresse ge andra programföretag och 
mellanhänder, som agerar på
programföretagens vägnar, rätt att använda 
korta utdrag i allmänna nyhetssändningar på
rättvisa, rimliga och icke-diskriminerande 
villkor, med vederbörlig hänsyn till 
ensamrätter. Dessa villkor skall meddelas i så
god tid före ett evenemang av allmänintresse 
att övriga aktörer får den tid de behöver för 
att utöva sin rätt. Den allmänna principen är 
att dessa korta utdrag inte skall vara längre 
än 90 sekunder.

(27) För att skydda den grundläggande 
friheten att ta emot information och se till att 
tittarnas intressen i Europeiska unionen 
skyddas helt och fullt, skall de aktörer som 
har ensamrätt till ett evenemang av 
allmänintresse ge andra programföretag och 
mellanhänder, som agerar på
programföretagens vägnar, rätt att använda 
korta utdrag i allmänna nyhetssändningar, 
mot rimlig ersättning och på
icke-diskriminerande villkor, med vederbörlig 
hänsyn till ensamrätter. Dessa villkor skall 
meddelas i så god tid före ett evenemang av 
allmänintresse att övriga aktörer får den tid 
de behöver för att utöva sin rätt. Den 
allmänna principen är att dessa korta utdrag 
inte skall vara längre än 90 sekunder.

Or. en

Ändringsförslag från Patrizia Toia

Ändringsförslag 80
SKÄL 27A (nytt)

(27a) Rätten till information stärks endast 
delvis av åtgärderna i detta direktiv, vilka 
skall ses som ett första steg till en 
långtidsplanering där man successivt på ett 
mer systematiskt sätt bör undersöka olika 
sätt att utöka medborgarnas rättigheter att 
få tillgång till information och innehåll 
som utgör ett gemensamt arv, både 
idémässigt och kunskapsmässigt.

Ändringsförslag från John Purvis

Ändringsförslag 81
SKÄL 28
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(28) Icke-linjära tjänster skiljer sig från 
linjära tjänster när det gäller användarens 
valfrihet och kontrollmöjligheter samt när det 
gäller tjänsternas samhällseffekter. Detta gör 
det motiverat med en mindre omfattande 
reglering av icke-linjära tjänster, som 
endast behöver följa de grundläggande 
regler som avses i artikel 3c-3h.

(28) Icke-linjära tjänster skiljer sig från 
linjära tjänster när det gäller användarens 
valfrihet och kontrollmöjligheter samt när det 
gäller tjänsternas samhällseffekter, och även 
i fråga om vilka mekanismer som bäst kan 
användas för att främja de allmänna 
politiska målen. Marknaden för sådana 
tjänster ligger ännu i sin linda och man 
kan inte på ett tillförlitligt sätt förutse hur 
den kommer att utvecklas. Det är därför 
lämpligt att icke-linjära tjänster, precis som 
informationssamhällets tjänster, även i 
fortsättningen omfattas av direktivet om 
e-handel och att självreglering uppmuntras 
för att allmänna politiska mål som skydd 
av konsumenter, minderåriga och utsatta 
minoriteter skall uppnås.

Or. en

Motivering

Icke-linjära tjänster regleras redan av direktivet om e-handel. Att införa ytterligare en 
lagstiftningsnivå för denna nya sektor skulle kunna vara skadligt och onödigt eftersom allmän 
lagstiftning och självreglering verkar fungera bra till exempel när det gäller skydd av 
minderåriga och förebyggande av hets mot personer.

Ändringsförslag från Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia, 
Monica Frassoni

Ändringsförslag 82
SKÄL 28

(28) Icke-linjära tjänster skiljer sig från 
linjära tjänster när det gäller användarens 
valfrihet och kontrollmöjligheter samt när 
det gäller tjänsternas samhällseffekter. 
Detta gör det motiverat med en mindre 
omfattande reglering av icke-linjära tjänster, 
som endast behöver följa de grundläggande 
regler som avses i artikel 3c-3h.

(28) Icke-linjära tjänster skiljer sig från 
linjära tjänster när det gäller användarens 
valfrihet. Detta kan i vissa fall göra det 
motiverat med en mindre omfattande 
reglering av icke-linjära tjänster, som dock
behöver följa de grundläggande regler som 
avses i artikel 3c-3h.

Or. it
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Ändringsförslag från Nikolaos Vakalis

Ändringsförslag 83
SKÄL 30

(30) De åtgärder som föreskrivs i detta 
direktiv begränsas i enlighet med 
proportionalitetsprincipen till vad som är 
strikt nödvändigt för att den inre marknaden 
skall fungera väl. Där det är nödvändigt att 
ingripa på gemenskapsnivå bör direktivet 
säkerställa ett starkt skydd av de allmänna 
intressena, i synnerhet skyddet för 
minderåriga och mänsklig värdighet, för att 
garantera ett område helt utan inre gränser 
för audiovisuella medietjänster.

(30) De åtgärder som föreskrivs i detta 
direktiv begränsas i enlighet med 
proportionalitetsprincipen till vad som är 
strikt nödvändigt för att den inre marknaden 
skall fungera väl. Där det är nödvändigt att 
ingripa på gemenskapsnivå bör direktivet 
säkerställa ett starkt skydd av de allmänna 
intressena, i synnerhet skyddet för 
minderåriga, skyddet för 
funktionshindrades, särskilt syn- och 
hörselskadades, rättigheter och skyddet för 
mänsklig värdighet, för att garantera ett 
område helt utan inre gränser för 
audiovisuella medietjänster.

Or. en

Motivering

Funktionshindrade och/eller äldre personers rättigheter bör också beaktas.

Ändringsförslag från John Purvis

Ändringsförslag 84
SKÄL 31
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(31) Skadligt innehåll och uppträdande i 
audiovisuella medietjänster är en viktig fråga 
för beslutsfattare, bransch och föräldrar. Nya 
utmaningar kommer också att framträda, 
särskilt i samband med nya plattformar och 
nya produkter. Därför är det nödvändigt att 
införa regler som skyddar den fysiska, 
mentala och moraliska utvecklingen för 
minderåriga samt den mänskliga värdigheten 
i alla audiovisuella medietjänster och i 
audiovisuell marknadskommunikation.

(31) Skadligt innehåll och uppträdande i 
audiovisuella medietjänster är en viktig fråga 
för beslutsfattare, bransch och föräldrar. Nya 
utmaningar kommer också att framträda, 
särskilt i samband med nya plattformar och 
nya produkter. Därför är det nödvändigt att 
skydda den fysiska, mentala och moraliska 
utvecklingen för minderåriga samt den 
mänskliga värdigheten i alla audiovisuella 
medietjänster och i audiovisuell 
marknadskommunikation. EU-regler eller 
nationella regler för att uppnå den 
nödvändiga nivån på detta skydd bör 
endast tillåtas när ett normalt rättsligt 
skydd inte finns tillgängligt och får inte 
undanröja den överordnade principen om 
ursprungsland.

Or. en

Motivering

Den allmänna lagstiftningen bör skydda mot denna typ av missbruk. Om så inte är fallet bör 
nationella lagstiftare kunna ingripa. Principen om ursprungsland bör dock alltid ha 
företräde.

Ändringsförslag från John Purvis

Ändringsförslag 85
SKÄL 32

(32) De åtgärder som vidtas för att skydda 
minderåriga och den mänskliga värdigheten 
måste noga vägas mot den grundläggande 
yttrandefriheten, såsom den slås fast i 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna. Syftet med 
dessa åtgärder bör därmed vara att garantera 
en tillfredsställande nivå på skyddet för 
minderåriga, särskilt när det gäller 
icke-linjära tjänster, men inte att förbjuda 
vuxet innehåll som sådant.

(32) De åtgärder som vidtas för att skydda 
minderåriga och den mänskliga värdigheten 
måste noga vägas mot den grundläggande 
yttrandefriheten, såsom den slås fast i 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna. Syftet med 
dessa åtgärder bör därmed vara att garantera 
en tillfredsställande nivå på skyddet för 
minderåriga, särskilt när det gäller linjära
tjänster, men inte att förbjuda vuxet innehåll 
som sådant.

Or. en
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Motivering

Direktivet bör reglera linjära snarare än icke-linjära tjänster.

Ändringsförslag från Nikolaos Vakalis

Ändringsförslag 86
SKÄL 33A (nytt)

(33a) I syfte att uppnå en adekvat nivå på
skyddet av minderåriga bör de nationella 
tillsynsmyndigheterna fastställa vad som 
skall anses som sändningstid för barn och 
ge en definition på program som riktar sig 
till barn.

Or. en

Motivering

Eftersom det saknas en enhetlig EU-täckande definition av ”barn” och ”barnprogram” i 
detta direktiv måste de nationella tillsynsmyndigheterna klart och tydligt fastställa de tider då
strängare skyddsregler bör gälla.

Ändringsförslag från Eluned Morgan

Ändringsförslag 87
SKÄL 35
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(35) Icke-linjära audiovisuella 
medietjänster kan delvis komma att ersätta 
de linjära tjänsterna. Därför bör de, när det 
är praktiskt möjligt, främja produktion och 
distribution av europeiska produktioner 
och på så sätt aktivt bidra till att främja 
den kulturella mångfalden. Det är viktigt 
att tillämpningen av de bestämmelser som 
rör främjandet av europeisk produktion 
genom audiovisuella medietjänster 
kontinuerligt följs upp. I de rapporter som 
avses i artikel 3f.3, bör medlemsstaterna 
också beakta det finansiella bidraget från 
dessa tjänster till europeiska produktioner 
och förvärv av sändningsrätter till sådana; 
de bör också beakta andelen europeiska 
produktioner i de audiovisuella 
medietjänsternas utbud samt hur stor andel 
av användarnas faktiska konsumtion som 
utgörs av de europeiska produktionerna i 
tjänstens utbud.

utgår

Or. en

Motivering

Detta skäl bör strykas eftersom det ställer alltför höga krav på icke-linjära tjänster. 
Icke-linjära tjänster har i själva verket goda möjligheter att säkra en omfattande distribution 
av europeiska produktioner. Eftersom icke-linjära tjänster inte hindras av ett begränsat 
spektrum eller en hög tröskel för inträde på marknaden och dessutom erbjuder möjlighet till 
algoritmiska och sociala undersökningar, kan de tillhandahålla nischinriktat kulturellt och 
språkligt innehåll, förutsatt att det inte uppstår några onödiga fullgörandekostnader. 
Icke-linjära tjänster kan sålunda garantera kulturfrämjande verksamhet, mediepluralism och 
en stor, global publik för europeiskt innehåll utan att man behöver införa kvoter. 
Medlemsstaterna kommer att vilja fortsätta att främja produktionen av kulturella 
produktioner, men detta kan åstadkommas lika effektivt med hjälp av nationella och 
gemenskapliga stödmekanismer som inte snedvrider marknaden.

Ändringsförslag från John Purvis

Ändringsförslag 88
SKÄL 35
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(35) Icke-linjära audiovisuella 
medietjänster kan delvis komma att ersätta 
de linjära tjänsterna. Därför bör de, när det 
är praktiskt möjligt, främja produktion och 
distribution av europeiska produktioner 
och på så sätt aktivt bidra till att främja 
den kulturella mångfalden. Det är viktigt 
att tillämpningen av de bestämmelser som rör 
främjandet av europeisk produktion genom 
audiovisuella medietjänster kontinuerligt följs 
upp. I de rapporter som avses i artikel 3f.3, 
bör medlemsstaterna också beakta det 
finansiella bidraget från dessa tjänster till 
europeiska produktioner och förvärv av 
sändningsrätter till sådana; de bör också
beakta andelen europeiska produktioner i 
de audiovisuella medietjänsternas utbud 
samt hur stor andel av användarnas 
faktiska konsumtion som utgörs av de 
europeiska produktionerna i tjänstens 
utbud.

(35) Det är viktigt att tillämpningen av de 
bestämmelser som rör främjandet av 
europeisk produktion genom audiovisuella 
medietjänster kontinuerligt följs upp.

Or. en

Motivering

Icke-linjära tjänster bör uteslutas från direktivets tillämpningsområde. Dessutom bör man 
inte i ett så tidigt skede föreskriva kvoter för dessa nya tjänster eftersom detta skulle kunna 
hämma deras specialisering.

Ändringsförslag från Catherine Trautmann

Ändringsförslag 89
SKÄL 35
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(35) Icke-linjära audiovisuella medietjänster 
kan delvis komma att ersätta de linjära 
tjänsterna. Därför bör de, när det är praktiskt 
möjligt, främja produktion och distribution 
av europeiska produktioner och på så sätt 
aktivt bidra till att främja den kulturella 
mångfalden. Det är viktigt att tillämpningen 
av de bestämmelser som rör främjandet av 
europeisk produktion genom audiovisuella 
medietjänster kontinuerligt följs upp. I de 
rapporter som avses i artikel 3f.3, bör 
medlemsstaterna också beakta det finansiella 
bidraget från dessa tjänster till europeiska 
produktioner och förvärv av sändningsrätter 
till sådana; de bör också beakta andelen 
europeiska produktioner i de audiovisuella 
medietjänsternas utbud samt hur stor andel 
av användarnas faktiska konsumtion som 
utgörs av de europeiska produktionerna i 
tjänstens utbud.

(35) Icke-linjära audiovisuella medietjänster 
kan delvis komma att ersätta de linjära 
tjänsterna. Därför bör de, när det är praktiskt 
möjligt, främja produktion och distribution 
av europeiska produktioner och på så sätt 
aktivt bidra till att främja den kulturella 
mångfalden. Detta kan komma till uttryck 
genom ökat stöd till investeringar som 
gynnar europeiska och framför allt 
oberoende produktioner, i form av ett 
minimibidrag i proportion till 
omsättningen, och genom bättre synlighet 
för produktionerna, genom att man kräver 
att utbudet skall innehålla en minsta andel 
europeiska produktioner eller att det skall 
finnas en referens som framhäver dessa 
produktioner i de elektroniska 
programtablåerna. Det är viktigt att 
tillämpningen av de bestämmelser som rör 
främjandet av europeisk produktion genom 
audiovisuella medietjänster kontinuerligt följs 
upp. I de rapporter som avses i artikel 3f.3, 
bör medlemsstaterna också beakta det 
finansiella bidraget från dessa tjänster till 
europeiska produktioner och förvärv av 
sändningsrätter till sådana; de bör också
beakta andelen europeiska produktioner i de 
audiovisuella medietjänsternas utbud samt 
hur stor andel av användarnas faktiska 
konsumtion som utgörs av de europeiska 
produktionerna i tjänstens utbud. I dessa 
rapporter bör det även göras en utvärdering 
av vilken plats oberoende producenters 
produktioner intar.

Or. fr

Motivering

Det räcker inte att helt enkelt bedöma behovet av att främja kulturell mångfald, det måste 
fastställas praktiska åtgärder.

Ändringsförslag från Lena Ek
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Ändringsförslag 90
SKÄL 35

(35) Icke-linjära audiovisuella medietjänster 
kan delvis komma att ersätta de linjära 
tjänsterna. Därför bör de, när det är praktiskt 
möjligt, främja produktion och distribution 
av europeiska produktioner och på så sätt 
aktivt bidra till att främja den kulturella 
mångfalden. Det är viktigt att tillämpningen 
av de bestämmelser som rör främjandet av 
europeisk produktion genom audiovisuella 
medietjänster kontinuerligt följs upp. I de 
rapporter som avses i artikel 3f.3, bör 
medlemsstaterna också beakta det 
finansiella bidraget från dessa tjänster till 
europeiska produktioner och förvärv av 
sändningsrätter till sådana; de bör också
beakta andelen europeiska produktioner i 
de audiovisuella medietjänsternas utbud 
samt hur stor andel av användarnas 
faktiska konsumtion som utgörs av de 
europeiska produktionerna i tjänstens 
utbud.

(35) Icke-linjära audiovisuella medietjänster 
kan delvis komma att ersätta de linjära 
tjänsterna. Därför bör de, när det är praktiskt 
möjligt, främja produktion och distribution 
av europeiska produktioner och på så sätt 
aktivt bidra till att främja den kulturella 
mångfalden. Det är viktigt att tillämpningen 
av de bestämmelser som rör främjandet av 
europeisk produktion genom audiovisuella 
medietjänster kontinuerligt följs upp.

Or. en

Motivering

Härmed klargörs att direktivets tillämpningsområde avser TV och TV-liknande tjänster, i 
enlighet med det ursprungliga syftet, och att åtskillnad görs mellan ”massmedier” och 
”personliga medier”.

Ändringsförslag från Nikolaos Vakalis

Ändringsförslag 91
SKÄL 35
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(35) Icke-linjära audiovisuella medietjänster 
kan delvis komma att ersätta de linjära 
tjänsterna. Därför bör de, när det är 
praktiskt möjligt, främja produktion och 
distribution av europeiska produktioner och 
på så sätt aktivt bidra till att främja den 
kulturella mångfalden. Det är viktigt att 
tillämpningen av de bestämmelser som rör 
främjandet av europeisk produktion genom 
audiovisuella medietjänster kontinuerligt följs 
upp. I de rapporter som avses i artikel 3f.3, 
bör medlemsstaterna också beakta det 
finansiella bidraget från dessa tjänster till 
europeiska produktioner och förvärv av 
sändningsrätter till sådana; de bör också
beakta andelen europeiska produktioner i de 
audiovisuella medietjänsternas utbud samt 
hur stor andel av användarnas faktiska 
konsumtion som utgörs av de europeiska 
produktionerna i tjänstens utbud.

(35) Icke-linjära audiovisuella medietjänster 
kan delvis komma att ersätta de linjära 
tjänsterna. Därför bör de främja produktion 
och distribution av europeiska produktioner 
och på så sätt aktivt bidra till att främja den 
kulturella mångfalden. Det är viktigt att 
tillämpningen av de bestämmelser som rör 
främjandet av europeisk produktion genom 
audiovisuella medietjänster kontinuerligt följs 
upp. I de rapporter som avses i artikel 3f.3, 
bör medlemsstaterna också beakta det 
finansiella bidraget från dessa tjänster till 
europeiska produktioner och förvärv av 
sändningsrätter till sådana; de bör också
beakta andelen europeiska produktioner i de 
audiovisuella medietjänsternas utbud samt 
hur stor andel av användarnas faktiska 
konsumtion som utgörs av de europeiska 
produktionerna i tjänstens utbud.

Or. en

Motivering

År 1989 var avsikten med denna artikel att smidigt och successivt införa regeln om främjande 
av europeiska produktioner. Idag är det mot bakgrund av Lissabonstrategin nödvändigt att 
föreslå mer krävande regler på detta område för att främja den europeiska audiovisuella 
industrin och upprätthålla EU:s rika kulturella mångfald. Därför bör medlemsstaterna inte 
kunna undandra sig ansvaret att främja europeiska produktioner.

Ändringsförslag från Gunnar Hökmark

Ändringsförslag 92
SKÄL 35A (nytt)
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(35a) Skillnaderna mellan linjära och 
icke-linjära tjänster kommer successivt att 
minska i betydelse för tittarna allteftersom 
utvecklingen av digitala tjänster och 
maskinvara kommer att göra linjära 
tjänster tillgängliga för tittarna på deras 
direkta begäran. Mot denna bakgrund är 
det viktigt att se till att traditionella 
programföretag som erbjuder linjära 
tjänster inte missgynnas ekonomiskt i 
förhållande till nya programföretag och 
levertantörer av medietjänster som 
utnyttjar dagens icke-linjära tjänster. Detta 
skulle hindra europeiska programföretag 
från att producera europeiskt innehåll av 
hög kvalitet och utveckla en förmåga att 
konkurrera på den globala marknaden. Av 
samma orsak är det viktigt att EU:s regler 
för finansiering av programproduktion inte 
hindrar nya leverantörer av medietjänster 
från att växa fram i EU. Därför krävs 
flexibla, enkla och allmänna regler för 
såväl linjära som icke-linjära tjänster och 
mindre vikt bör läggas vid medietjänsternas 
olika tekniska egenskaper.  

Ändringsförslag från John Purvis

Ändringsförslag 93
SKÄL 36

(36) När bestämmelserna i artikel 4 i direktiv 
89/552/EEG, i dess ändrade lydelse, 
genomförs, bör medlemsstaterna anta 
bestämmelser om att programföretagens 
programutbud skall omfatta en lämplig 
andel europeiska samproduktioner eller 
produktioner från andra europeiska länder.

(36) När bestämmelserna i artikel 4 i direktiv 
89/552/EEG, i dess ändrade lydelse, 
genomförs, bör medlemsstaterna uppmuntra 
leverantörer av medietjänster att, när det är 
praktiskt möjligt, främja produktionen av 
och tillgången till europeiska produktioner.

Or. en

Motivering

Bestämmelser om kvoter är onödiga på grund av den större mångfald som ett ökat antal 
tjänster kan erbjuda. Det finns effektivare sätt på vilka man kan uppmuntra produktion och 
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sändning av europeiska produktioner.

Ändringsförslag från John Purvis

Ändringsförslag 94
SKÄL 38

(38) Tillgången till icke-linjära tjänster ökar 
konsumenternas valfrihet. Därmed tycks det 
varken motiverat eller logiskt ur tekniskt 
perspektiv att införa detaljerade 
bestämmelser som reglerar audiovisuell 
marknadskommunikation för icke-linjära 
tjänster. All audiovisuell 
marknadskommunikation bör dock utformas 
i enlighet med reglerna om identifiering 
och följa ett antal grundläggande 
kvalitativa regler i syfte att uppnå tydliga 
mål av allmänintresse.

(38) Tillgången till icke-linjära tjänster ökar 
konsumenternas valfrihet. Därmed tycks det 
varken motiverat eller logiskt ur tekniskt 
perspektiv att införa detaljerade 
bestämmelser som reglerar audiovisuell 
marknadskommunikation för icke-linjära 
tjänster. Icke-linjär 
marknadskommunikation regleras dessutom 
av både allmän lagstiftning och direktiv 
2000/31/EG samt av sektorspecifik 
lagstifting, till exempel direktiv 2001/83/EG 
som förbjuder viss läkemedelsreklam som 
riktas till allmänheten.

Or. en

Motivering

Icke-linjär marknadskommunikation regleras redan. Därför är denna bestämmelse onödig.

Ändringsförslag från John Purvis

Ändringsförslag 95
SKÄL 40
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(40) Affärsmässig och teknisk utveckling ger 
användarna större valfrihet och ett ökat 
ansvar i användningen av audiovisuella 
medietjänster. Regleringen skall stå i 
proportion till målen av allmänintresse och 
därför bör den ge utrymme för en viss 
flexibilitet när det gäller linjära audiovisuella 
medietjänster: principen om åtskillnad bör 
begränsas till reklam och teleshopping, 
men produktplacering bör tillåtas under 
vissa omständigheter, och vissa kvantitativa 
restriktioner bör avskaffas. Produktplacering 
som har formen av smygreklam bör dock 
förbjudas. Principen om åtskillnad bör inte 
förhindra användningen av ny 
reklamteknik.

(40) Affärsmässig och teknisk utveckling ger 
användarna större valfrihet och ett ökat 
ansvar i användningen av audiovisuella 
medietjänster. Regleringen skall stå i 
proportion till målen av allmänintresse och 
därför bör den ge utrymme för en viss 
flexibilitet när det gäller linjära audiovisuella 
medietjänster: principen om åtskillnad ersätts 
av principen om öppenhet och 
identifiering, men produktplacering bör 
tillåtas, och de kvantitativa restriktionerna
bör avskaffas. Produktplacering som har 
formen av smygreklam är dock förbjuden
och tittarna bör informeras om all betald 
produktplacering när och där den 
förekommer.

Or. en

Motivering

Principen om öppenhet och identifiering garanterar att marknadskommunikation identifieras 
som sådan och möjliggör utveckling av ny reklamteknik.

Produktplacering används i hela världen och om den tillåts ges europeiska tjänster möjlighet 
att generera ytterligare inkomster och öka sin konkurrenskraft.

Ändringsförslag från Rebecca Harms, Monica Frassoni

Ändringsförslag 96
SKÄL 40
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(40) Affärsmässig och teknisk utveckling ger 
användarna större valfrihet och ett ökat 
ansvar i användningen av audiovisuella 
medietjänster. Regleringen skall stå i 
proportion till målen av allmänintresse och 
därför bör den ge utrymme för en viss 
flexibilitet när det gäller linjära audiovisuella 
medietjänster: principen om åtskillnad bör 
begränsas till reklam och teleshopping, men 
produktplacering bör tillåtas under vissa 
omständigheter, och vissa kvantitativa 
restriktioner bör avskaffas. 
Produktplacering som har formen av 
smygreklam bör dock förbjudas. Principen 
om åtskillnad bör inte förhindra 
användningen av ny reklamteknik.

(40) Affärsmässig och teknisk utveckling ger 
användarna större valfrihet och ett ökat 
ansvar i användningen av audiovisuella 
medietjänster. Samtidigt håller reklamens 
genomslagskraft på att öka tack vare ny 
marknadsföringsteknik och digital 
marknadsföring. Regleringen skall stå i 
proportion till målen av allmänintresse och 
därför bör den ge utrymme för en viss 
flexibilitet när det gäller linjära audiovisuella 
medietjänster. Principen om åtskillnad bör 
begränsas till reklam och teleshopping, men 
produktionsstöd bör tillåtas under vissa 
omständigheter. Samtidigt kvarstår förbudet 
mot smygreklam. Principen om åtskillnad bör 
inte förhindra användningen av ny 
reklamteknik.

Or. en

Motivering

Produktplacering är inte förenligt med principen om åtskillnad. Användning av 
produktplacering innebär ett betydande intrång i den audiovisuella produktionen och skapar 
en osalig blandning av redaktionellt innehåll och reklaminnehåll. För att bibehålla 
mediernas trovärdighet måste man även i fortsättningen upprätthålla principen om åtskillnad 
på ett konsekvent sätt. Under dessa omständigheter bör endast produktionsstöd tillåtas.

Ändringsförslag från Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia, 
Monica Frassoni

Ändringsförslag 97
SKÄL 40
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(40) Affärsmässig och teknisk utveckling ger 
användarna större valfrihet och ett ökat 
ansvar i användningen av audiovisuella 
medietjänster. Regleringen skall stå i 
proportion till målen av allmänintresse och 
därför bör den ge utrymme för en viss 
flexibilitet när det gäller linjära audiovisuella 
medietjänster: principen om åtskillnad bör 
begränsas till reklam och teleshopping, 
men produktplacering bör tillåtas under 
vissa omständigheter, och vissa kvantitativa 
restriktioner bör avskaffas. 
Produktplacering som har formen av 
smygreklam bör dock förbjudas. Principen 
om åtskillnad bör inte förhindra 
användningen av ny reklamteknik.

(40) Affärsmässig och teknisk utveckling ger 
användarna större valfrihet och ett ökat 
ansvar i användningen av audiovisuella 
medietjänster. Regleringen skall stå i 
proportion till målen av allmänintresse och 
därför bör den ge utrymme för en viss 
flexibilitet när det gäller linjära audiovisuella 
medietjänster. Produktplacering som har 
formen av smygreklam bör dock förbjudas. 
Principen om åtskillnad bör inte förhindra 
användningen av ny reklamteknik.

Or. it

Motivering

Det är viktigt med ett antal enhetliga regler för att säkra en rättvis konkurrens mellan 
medietjänster som grundar sig på olika teknik. 

Ändringsförslag från John Purvis

Ändringsförslag 98
SKÄL 42

(42) Det allt större antalet nya tjänster har 
ökat konsumenternas valfrihet, och därför är 
det inte längre motiverat med en detaljerad 
reglering av sändningen av reklaminslag för 
att skydda tittarna. Direktivet ökar 
visserligen inte den tillåtna mängden 
reklam per timme, men ger 
programföretagen flexibilitet i fråga om 
sändning av reklaminslag, när detta inte på
ett oskäligt sätt skadar programmens 
integritet.

(42) Det allt större antalet nya linjära och 
icke-linjära tjänster har stärkt 
konkurrensen avsevärt och ökat 
konsumenternas valfrihet, och därför är det 
inte längre motiverat med en detaljerad 
reglering av sändningen av reklaminslag för 
att skydda tittarna. Direktivet ger 
programföretagen flexibilitet i fråga om 
kvaliteten, intervallerna och den 
tidsmässiga placeringen av reklaminslag.

Or. en
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Motivering

Reklambegränsningar bör avskaffas för att ge europeiska leverantörer av medietjänster 
bättre konkurrensmöjligheter och möjlighet till ökade intäkter så att de kan finansiera och 
investera i europeiskt audiovisuellt innehåll.

Konsumenterna kan på bästa sätt styra mängden och typen av reklam.

Ändringsförslag från Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Monica Frassoni

Ändringsförslag 99
SKÄL 42

(42) Det allt större antalet nya tjänster har 
ökat konsumenternas valfrihet, och därför är 
det inte längre motiverat med en detaljerad 
reglering av sändningen av reklaminslag för 
att skydda tittarna. Direktivet ökar 
visserligen inte den tillåtna mängden reklam 
per timme, men ger programföretagen 
flexibilitet i fråga om sändning av 
reklaminslag, när detta inte på ett oskäligt 
sätt skadar programmens integritet.

(42) Även om det allt större antalet nya 
tjänster har ökat konsumenternas valfrihet, är 
det fortfarande motiverat med en detaljerad 
reglering av sändningen av reklaminslag för 
att skydda tittarna. Direktivet ökar 
visserligen inte den tillåtna mängden reklam 
per timme, men ger programföretagen 
flexibilitet i fråga om sändning av 
reklaminslag, när detta inte på ett oskäligt 
sätt skadar programmens integritet.

Or. it

Motivering

Det är viktigt med ett antal enhetliga regler för att säkra en rättvis konkurrens mellan 
medietjänster som grundar sig på olika teknik.

Ändringsförslag från Eluned Morgan

Ändringsförslag 100
SKÄL 43

(43) Direktivet syftar till att värna den 
europeiska televisionens speciella karaktär 
och begränsar därför de avbrott som får 
göras i biograffilmer och TV-filmer samt 
vissa kategorier av program som 
fortfarande behöver ett särskilt skydd.

utgår
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Or. en

Motivering

Denna regel skulle öka begränsningarna för reklam i nyhetssändningar och barnprogram så
att tidsintervallet mellan två avbrott förlängdes från 30 minuter till 35 minuter, utan att 
kommissionen motiverat detta på något sätt. Detta skulle inte bara strida mot syftet med det 
föreslagna direktivet utan också ha som oönskad effekt att aktörer avskräcktes från att 
investera i nyhetssändningar och barnprogram, samtidigt som den positiva effekten för filmer 
skulle vara marginell.

Ändringsförslag från John Purvis

Ändringsförslag 101
SKÄL 43

(43) Direktivet syftar till att värna den 
europeiska televisionens speciella karaktär 
och begränsar därför de avbrott som får 
göras i biograffilmer och TV-filmer samt 
vissa kategorier av program som 
fortfarande behöver ett särskilt skydd.

(43) Direktivet syftar till att värna den 
europeiska televisionens speciella karaktär 
och till att acceptera att industrin i dag 
präglas av stark konkurrens. Reklam- och 
teleshoppinginslag får därför bara 
inlemmas i program på sådant sätt att de 
inte skadar programmets integritet och 
värde, med beaktande av programmets 
naturliga pauser och tidslängd samt av 
programtypen, och inte heller skadar 
rättighetshavarnas rättigheter.

Or. en

Motivering

Leverantörer som investerar i filmer bör ha möjlighet att finansiera den här typen av dyrt 
ursprungsinnehåll genom reklam. Det bör emellertid ske med respekt för filmernas och 
programmens integritet och skydda rättighetshavarna på ett bra sätt.

Ändringsförslag från Pilar del Castillo Vera

Ändringsförslag 102
SKÄL 43
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(43) Direktivet syftar till att värna den 
europeiska televisionens speciella karaktär 
och begränsar därför de avbrott som får 
göras i biograffilmer och TV-filmer samt 
vissa kategorier av program som 
fortfarande behöver ett särskilt skydd.

(43) Direktivet syftar till att värna den 
europeiska televisionens speciella karaktär. 
Reklam- och teleshoppinginslag får bara 
inlemmas i program på sådant sätt att de 
inte skadar aktieägarnas rättigheter eller 
programmets integritet och värde, med 
beaktande av programmets naturliga 
pauser och tidslängd samt av 
programtypen.

Or. es

Motivering

Leverantörerna av audiovisuella medietjänster behöver en finansieringskälla för att kunna 
fortsätta att producera lönsamma filmer. Man måste därför uppmuntra annonsörer att 
investera i filmer och se till att innehållet inte på något sätt försämras på grund av en 
överdriven mängd reklam eller dåligt placerad reklam.

Om man inför allmänna bestämmelser om skydd av filmens integritet och programmets värde 
samt om aktieägarnas rättigheter öppnar man dörren för framtida investeringar.

Ändringsförslag från Paul Rübig

Ändringsförslag 103
SKÄL 43

(43) Direktivet syftar till att värna den 
europeiska televisionens speciella karaktär 
och begränsar därför de avbrott som får 
göras i biograffilmer och TV-filmer samt 
vissa kategorier av program som fortfarande 
behöver ett särskilt skydd.

(43) Direktivet syftar till att värna den 
europeiska televisionens speciella karaktär 
och begränsar därför de avbrott som får 
göras i biograffilmer samt vissa kategorier av 
program som fortfarande behöver ett särskilt 
skydd.

Or. en

Motivering

Regler för reklamavbrott påverkar i ansenlig mån sändningsföretagens möjligheter att 
investera i nytt europeiskt innehåll. Om man vill man uppmuntra investeringar i europeiskt 
originalinnehåll och göra det möjligt för sändningsföretag att gratis erbjuda europeiska 
tittare det här innehållet så bör begränsningarna avseende avbrott inte gälla filmer som 
produceras för TV.
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Ändringsförslag från Umberto Pirilli, Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini

Ändringsförslag 104
SKÄL 43A (nytt)

(43a) Vissa kategorier av program, såsom 
program för minderåriga, skall skyddas på
lämpligt sätt antingen genom passande 
information om innehållet eller genom 
effektiva filtreringssystem. 

Or. it

Motivering

Direktivet bör ge utrymme för att skydda minderårigas användning av audiovisuella system, 
antingen genom korrekt information om programmen så att föräldrarna får lättare att välja, 
eller genom filtreringssystem som gör det möjligt att skydda minderårigas tittande även när 
föräldrarna inte är närvarande. 

Ändringsförslag från Patrizia Toia

Ändringsförslag 105
SKÄL 44
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(44) Begränsningen av mängden reklam 
per dag var i stor utsträckning rent 
teoretisk. Begränsningen per timme har 
större betydelse eftersom den också
omfattar bästa sändningstid. Därför bör 
maxgränsen per dag avskaffas, medan 
maxgränsen per timme bör bibehållas för 
reklaminslag och teleshoppinginslag. De 
kvantitativa begränsningarna av den tid 
som avsätts för teleshopping- och 
reklamkanaler tycks inte längre vara 
motiverade med tanke på konsumenternas 
ökade valfrihet. Gränsen på 20 % reklam 
per timme mellan hela klockslag fortsätter 
dock att gälla, med undantag för mer 
tidskrävande reklamformer som 
säljfrämjande referenser och 
teleshoppingfönster, som kräver mer tid på
grund av sina egenskaper och sin 
presentationsmetod.

utgår

Ändringsförslag från Angelika Niebler

Ändringsförslag 106
SKÄL 44

(44) Begränsningen av mängden reklam per 
dag var i stor utsträckning rent teoretisk. 
Begränsningen per timme har större 
betydelse eftersom den också omfattar 
bästa sändningstid. Därför bör maxgränsen 
per dag avskaffas, medan maxgränsen per 
timme bör bibehållas för reklaminslag och 
teleshoppinginslag. De kvantitativa 
begränsningarna av den tid som avsätts för 
teleshopping- och reklamkanaler tycks inte 
längre vara motiverade med tanke på
konsumenternas ökade valfrihet. Gränsen 
på 20 % reklam per timme mellan hela 
klockslag fortsätter dock att gälla, med 
undantag för mer tidskrävande 
reklamformer som säljfrämjande 
referenser och teleshoppingfönster, som 
kräver mer tid på grund av sina egenskaper 
och sin presentationsmetod.

(44) Begränsningen av mängden reklam per 
dag och begränsningen av reklamtiden per 
timme bör avskaffas med ett fåtal 
undantag. Det är tillräckligt att garantera 
en kvalitativ kontroll.
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Or. de

Motivering

Det är tillräckligt att garantera en kvalitativ kontroll av reklamen. De kvantitativa kraven kan 
avskaffas för att åstadkomma avreglering, särskilt som konsumenterna bara är beredda att 
tolerera ett visst mått av reklam.

Ändringsförslag från John Purvis

Ändringsförslag 107
SKÄL 44

(44) Begränsningen av mängden reklam 
per dag var i stor utsträckning rent 
teoretisk. Begränsningen per timme har 
större betydelse eftersom den också
omfattar bästa sändningstid. Därför bör
maxgränsen per dag avskaffas, medan 
maxgränsen per timme bör bibehållas för 
reklaminslag och teleshoppinginslag. De 
kvantitativa begränsningarna av den tid som 
avsätts för teleshopping- och reklamkanaler 
tycks inte längre vara motiverade med tanke 
på konsumenternas ökade valfrihet. Gränsen 
på 20 % reklam per timme mellan hela 
klockslag fortsätter dock att gälla, med 
undantag för mer tidskrävande 
reklamformer som säljfrämjande 
referenser och teleshoppingfönster, som 
kräver mer tid på grund av sina egenskaper 
och sin presentationsmetod.

(44) Mot bakgrund av den nuvarande och 
allt större konkurrenssituationen inom 
industrin kommer maxgränsen per dag att
avskaffas.De kvantitativa begränsningarna av 
den tid som avsätts för teleshopping- och 
reklamkanaler är inte längre motiverade med 
tanke på ökad konkurrens och 
konsumenternas ökade valfrihet. 

Or. en

Motivering

Restriktionerna avseende reklam bör avskaffas för att ge europeiska leverantörer av 
medietjänster bättre möjligheter att delta i konkurrensen och skaffa sig intäkter för att kunna 
finansiera och investera i europeiskt audiovisuellt innehåll.
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Ändringsförslag från Pilar del Castillo Vera

Ändringsförslag 108
SKÄL 44

(44) Begränsningen av mängden reklam 
per dag var i stor utsträckning rent 
teoretisk. Begränsningen per timme har 
större betydelse eftersom den också
omfattar bästa sändningstid. Därför bör
maxgränsen per dag avskaffas, medan 
maxgränsen per timme bör bibehållas för 
reklaminslag och teleshoppinginslag. De 
kvantitativa begränsningarna av den tid som 
avsätts för teleshopping- och reklamkanaler 
tycks inte längre vara motiverade med tanke 
på konsumenternas ökade valfrihet. Gränsen 
på 20 % reklam per timme mellan hela 
klockslag fortsätter dock att gälla, med 
undantag för mer tidskrävande 
reklamformer som säljfrämjande 
referenser och teleshoppingfönster, som 
kräver mer tid på grund av sina egenskaper 
och sin presentationsmetod.

(44) Maxgränsen per dag bör avskaffas, och 
de kvantitativa begränsningarna av den tid 
som avsätts för teleshopping- och 
reklamkanaler tycks inte längre vara 
motiverade med tanke på konsumenternas 
ökade valfrihet.

Or. es

Motivering

Leverantörerna av audiovisuella medietjänster efterfrågar större flexibilitet i fråga om 
reklamens tidslängd för att kunna finansiera högkvalitativa program i framtiden.

Ändringsförslag från Herbert Reul

Ändringsförslag 109
SKÄL 44
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(44) Begränsningen av mängden reklam per 
dag var i stor utsträckning rent teoretisk. 
Begränsningen per timme har större 
betydelse eftersom den också omfattar 
bästa sändningstid. Därför bör maxgränsen 
per dag avskaffas, medan maxgränsen per 
timme bör bibehållas för reklaminslag och 
teleshoppinginslag. De kvantitativa 
begränsningarna av den tid som avsätts för 
teleshopping- och reklamkanaler tycks inte 
längre vara motiverade med tanke på
konsumenternas ökade valfrihet. Gränsen på
20 % reklam per timme mellan hela 
klockslag fortsätter dock att gälla, med 
undantag för mer tidskrävande 
reklamformer som säljfrämjande 
referenser och teleshoppingfönster, som 
kräver mer tid på grund av sina egenskaper 
och sin presentationsmetod.

(44) Begränsningen av mängden reklam per 
dag var i stor utsträckning rent teoretisk. 
Därför bör maxgränsen per dag avskaffas. 
De kvantitativa begränsningarna av den tid 
som avsätts för teleshopping- och 
reklamkanaler tycks inte längre vara 
motiverade med tanke på konsumenternas 
ökade valfrihet. 

Or. de

Motivering

Programföretagen behöver mer flexibilitet för att också i framtiden kunna erbjuda program 
av god kvalitet. Splitscreen-spots upptar endast en del av bildytan. Reklaminnehållet 
konkurrerar med det pågående programmet, som fortsätter att behålla huvuddelen av 
tittarens uppmärksamhet.

Ändringsförslag från Paul Rübig

Ändringsförslag 110
SKÄL 44
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(44) Begränsningen av mängden reklam 
per dag var i stor utsträckning rent 
teoretisk. Begränsningen per timme har 
större betydelse eftersom den också
omfattar bästa sändningstid. Därför bör 
maxgränsen per dag avskaffas, medan 
maxgränsen per timme bör bibehållas för 
reklaminslag och teleshoppinginslag. De 
kvantitativa begränsningarna av den tid som 
avsätts för teleshopping- och reklamkanaler 
tycks inte längre vara motiverade med tanke 
på konsumenternas ökade valfrihet. Gränsen 
på 20 % reklam per timme mellan hela 
klockslag fortsätter dock att gälla, med 
undantag för mer tidskrävande reklamformer 
som säljfrämjande referenser och 
teleshoppingfönster, som kräver mer tid på
grund av sina egenskaper och sin 
presentationsmetod.

(44)  De kvantitativa begränsningarna av den 
tid som avsätts för teleshopping- och 
reklamkanaler tycks inte längre vara 
motiverade med tanke på konsumenternas 
ökade valfrihet. Gränsen på 20 % reklam per 
timme mellan hela klockslag fortsätter dock 
att gälla, med undantag för mer tidskrävande 
reklamformer som säljfrämjande referenser 
och teleshoppingfönster, som kräver mer tid 
på grund av sina egenskaper och sin 
presentationsmetod.

Or. en

Motivering

Se motivering till ändringsförslag om artikel 1.13 [artikel 18, led 1].

Ändringsförslag från Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia, 
Monica Frassoni

Ändringsförslag 111
SKÄL 44
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(44) Begränsningen av mängden reklam 
per dag var i stor utsträckning rent 
teoretisk. Begränsningen per timme har 
större betydelse eftersom den också
omfattar bästa sändningstid. Därför bör 
maxgränsen per dag avskaffas, medan 
maxgränsen per timme bör bibehållas för 
reklaminslag och teleshoppinginslag. De 
kvantitativa begränsningarna av den tid 
som avsätts för teleshopping- och 
reklamkanaler tycks inte längre vara 
motiverade med tanke på konsumenternas 
ökade valfrihet. Gränsen på 20 % reklam per 
timme mellan hela klockslag fortsätter dock
att gälla, med undantag för mer 
tidskrävande reklamformer som säljfrämjande 
referenser och teleshoppingfönster, som 
kräver mer tid på grund av sina egenskaper 
och sin presentationsmetod.

(44) Gränsen på 20 % reklam per timme 
mellan hela klockslag fortsätter  att gälla, 
även för mer tidskrävande reklamformer som 
säljfrämjande referenser och 
teleshoppingfönster, som kräver mer tid på
grund av sina egenskaper och sin 
presentationsmetod.

Or. it

Motivering

Det är viktigt med ett antal enhetliga regler för att säkra en rättvis konkurrens mellan 
medietjänster som grundar sig på olika teknik.

Ändringsförslag från Patrizia Toia

Ändringsförslag 112
SKÄL 44A (nytt)

(44a) I filmer och kreativa verk skall 
eventuella reklaminslag uppfylla kriterier 
som inte kränker verkets integritet eller 
hotar dess kvaliteter. Detta skall även gälla 
vid berättande inslag.

Ändringsförslag från Rebecca Harms, Monica Frassoni

Ändringsförslag 113
SKÄL 45
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(45) Direktivet förbjuder smygreklam på
grund av dess negativa inverkan på
konsumenterna. Förbudet mot smygreklam 
omfattar inte legitim produktplacering 
inom ramen för detta direktiv.

(45) Direktivet förbjuder smygreklam på
grund av dess negativa inverkan på
konsumenterna.

Or. en

Motivering

Ett klargörande av motiveringen till ändringsförslaget avseende skäl 40. Enligt de villkor som 
fastställs i artikel 14 som avser artikel 3h (ny) omfattas användningen av ”produktionsstöd”
inte av förbudet mot smygreklam medan förbudet mot produktplacering fortsättningsvis 
gäller.

Ändringsförslag från Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia, 
Monica Frassoni

Ändringsförslag 114
SKÄL 45

(45) Direktivet förbjuder smygreklam på
grund av dess negativa inverkan på
konsumenterna. Förbudet mot smygreklam 
omfattar inte legitim produktplacering 
inom ramen för detta direktiv.

(45) Direktivet förbjuder smygreklam på
grund av dess negativa inverkan på
konsumenterna.

Or. it

Motivering

Det är viktigt med ett antal enhetliga regler för att säkra en rättvis konkurrens mellan 
medietjänster som grundar sig på olika teknik.

Ändringsförslag från Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia, 
Monica Frassoni

Ändringsförslag 115
SKÄL 46
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(46) Produktplacering förekommer i 
biograffilmer och audiovisuella 
produktioner som görs för TV, men 
medlemsstaterna reglerar detta fenomen på
olika sätt. För att garantera lika 
konkurrensvillkor, och därmed förbättra 
den europeiska mediebranschens 
konkurrenskraft, är det nödvändigt att anta 
regler för produktplacering. Den definition 
av produktplacering som införs här 
omfattar varje form av audiovisuell 
marknadskommunikation som innehåller 
eller hänvisar till en produkt, en tjänst eller 
ett varumärke, som på så sätt framhävs i ett 
program. Detta sker normalt mot betalning 
eller liknande ersättning. Produktplacering 
omfattas av samma kvalitativa regler och 
restriktioner som reklam.

utgår

Or. it

Motivering

I överensstämmelse med senare ändringsförslag till artikel 3h.

Ändringsförslag från Rebecca Harms

Ändringsförslag 116
SKÄL 46
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(46) Produktplacering förekommer i 
biograffilmer och audiovisuella produktioner 
som görs för TV, men medlemsstaterna 
reglerar detta fenomen på olika sätt. För att 
garantera lika konkurrensvillkor, och 
därmed förbättra den europeiska 
mediebranschens konkurrenskraft, är det 
nödvändigt att anta regler för 
produktplacering. Den definition av 
produktplacering som införs här omfattar 
varje form av audiovisuell 
marknadskommunikation som innehåller 
eller hänvisar till en produkt, en tjänst eller 
ett varumärke, som på så sätt framhävs i ett 
program. Detta sker normalt mot betalning 
eller liknande ersättning. Produktplacering 
omfattas av samma kvalitativa regler och 
restriktioner som reklam.

(46) Produktionsstöd förekommer i 
samband med biograffilmer och 
audiovisuella filmer som görs för TV, främst 
i Förenta staterna men även i vissa 
medlemsstater. Medlemsstaterna reglerar 
och handskas dock med produktionsstödet 
för biograffilmer och audiovisuella filmer 
på olika sätt. Ett förtydligande av denna 
punkt förefaller därför nödvändigt för att 
möjliggöra rättvis konkurrens över 
gränserna. Produktionsstöd gör det möjligt 
att använda knappa resurser på ett 
ansvarsfullt sätt utan den nackdel som 
följer av att  principen om åtskillnad 
kränks. Produktionsstöd är också en hjälp i 
finansieringen av europeiska oberoende 
produktioner som inte äventyrar  
programmens oberoende och trovärdighet. 
Den definition av produktionsstöd som 
införs här omfattar användning av en 
produkt, en tjänst eller ett varumärke, som 
framhävs i audiovisuella medietjänster och 
som på grund av journalistisk eller kreativ 
anledning är nödvändig och inte inbegriper 
betalning eller liknande ersättning från 
annonsörens eller 
varumärkesinnehavarens sida. Om 
användningen av produktionsstöd av 
redaktionella eller konstnärliga skäl 
förutsätter en referens till eller en 
presentation av varor, tjänster, namn, 
varumärken eller verksamhet från en viss 
varuproducent eller tjänsteleverantör skall 
detta ske utan särskild eller otillbörligt 
framhävande. Produktionsstöd inbegriper 
även självständiga redaktionella beslut att 
utan otillbörligt framhävande använda 
produkter som är nödvändiga för 
programmet och underlättar dess 
produktion, till exempel användning av 
varumärkespriser i audiovisuella 
medietjänster för barn som kan motivera
tittare att delta i och uppskatta 
programmet. Program från tredjeländer 
som innehåller produktionsstöd bör tydligt 
markeras på ett sätt som gör det möjligt att 
identifiera dem som sådana.
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Or. en

Motivering

Skälet klargör vad som avses med tillåtet produktionsstöd. Ett produktionsstöd gör det möjligt 
att på ett ansvarsfullt sätt använda knappa ekonomiska resurser. Ett produktionsstöd 
presenteras i en produktion av redaktionella skäl och inte av reklamskäl, vilket gör att någon 
sammanblandning av redaktionellt innehåll med kommersiella kommunikationsformer inte 
kommer i fråga. På detta sätt kan man undvika risken för att underminera principen om 
åtskillnad eller att inskränka på den konstnärliga eller journalistiska friheten.  

Ändringsförslag från John Purvis

Ändringsförslag 117
SKÄL 46

(46) Produktplacering förekommer i 
biograffilmer och audiovisuella produktioner 
som görs för TV, men medlemsstaterna 
reglerar detta fenomen på olika sätt. För att 
garantera lika konkurrensvillkor, och därmed 
förbättra den europeiska mediebranschens 
konkurrenskraft, är det nödvändigt att anta 
regler för produktplacering. Den definition 
av produktplacering som införs här omfattar 
varje form av audiovisuell 
marknadskommunikation som innehåller eller 
hänvisar till en produkt, en tjänst eller ett 
varumärke, som på så sätt framhävs i ett 
program. Detta sker normalt mot betalning 
eller liknande ersättning. Produktplacering 
omfattas av samma kvalitativa regler och 
restriktioner som reklam.

(46) Produktplacering förekommer i 
biograffilmer och audiovisuella produktioner 
som görs för TV, men medlemsstaterna 
reglerar detta fenomen på olika sätt. För att 
garantera lika konkurrensvillkor, och därmed 
förbättra den europeiska mediebranschens 
konkurrenskraft, är det nödvändigt att anta 
regler för produktplacering. Den definition 
av produktplacering som införs här omfattar 
varje form av audiovisuell 
marknadskommunikation som innehåller eller 
hänvisar till en produkt, en tjänst eller ett 
varumärke, som på så sätt framhävs i ett 
linjärt program. Detta sker mot betalning 
eller liknande ersättning. Produktplacering 
omfattas av samma kvalitativa regler och 
restriktioner som reklam.

Or. en

Motivering

Direktivets räckvidd skall inte omfatta icke-linjära tjänster.

Produktplacering skall endast klassas som sådan om en faktisk betalning förekommit. Den 
utgör en laglig inkomstkälla förutsatt att möjligheterna till insyn och öppenhet är adekvata.
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Ändringsförslag från Patrizia Toia

Ändringsförslag 118
SKÄL 47

(47) Tillsynsmyndigheterna bör vara 
fristående från medlemsstaternas regeringar 
och från leverantörerna av audiovisuella 
medietjänster, så att de kan utföra sitt arbete 
på ett opartiskt och öppet sätt och bidra till 
mångfalden. Ett nära samarbete mellan de 
nationella tillsynsmyndigheterna och 
kommissionen krävs för att garantera en 
korrekt tillämpning av detta direktiv.

(47) Tillsynsmyndigheterna bör vara 
fristående från medlemsstaternas regeringar 
och från leverantörerna av audiovisuella 
medietjänster, så att de kan utföra sitt arbete 
på ett opartiskt och öppet sätt och bidra till 
mångfalden. Ett nära samarbete mellan de 
nationella tillsynsmyndigheterna och 
kommissionen krävs för att garantera en 
korrekt tillämpning av detta direktiv, även 
med tanke på den oberoende 
EU-myndighet som eventuellt skall 
inrättas. Denna myndighet skall fatta 
bindande beslut både för att säkerställa en 
effektivare konkurrens och för att främja 
de allmänna villkor som är nödvändiga för 
att öka informationsutbudet och 
medvetenheten om kulturell mångfald.

Ändringsförslag från Angelika Niebler

Ändringsförslag 119
SKÄL 47

(47) Tillsynsmyndigheterna bör vara 
fristående från medlemsstaternas regeringar 
och från leverantörerna av audiovisuella 
medietjänster, så att de kan utföra sitt arbete 
på ett opartiskt och öppet sätt och bidra till 
mångfalden. Ett nära samarbete mellan de 
nationella tillsynsmyndigheterna och 
kommissionen krävs för att garantera en 
korrekt tillämpning av detta direktiv.

(47) Tillsynsmyndigheterna och 
tillsynsorganen bör vara fristående från 
medlemsstaternas regeringar och från 
leverantörerna av audiovisuella 
medietjänster, så att de kan utföra sitt arbete 
på ett opartiskt och öppet sätt och bidra till 
mångfalden. Ett nära samarbete mellan de 
nationella tillsynsmyndigheterna och 
kommissionen krävs för att garantera en 
korrekt tillämpning av detta direktiv. 
Särdragen i den nationella 
medielagstiftningen om 
tillsynsmyndigheternas och 
tillsynsorganens organisation bör 
garanteras.
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Or. de

Motivering

Med denna formulering beaktas de olika nationella formerna för hur tillsynen organiseras i 
medlemsstaterna.

Ändringsförslag från Pilar del Castillo Vera

Ändringsförslag 120
SKÄL 47

(47) Tillsynsmyndigheterna bör vara 
fristående från medlemsstaternas regeringar 
och från leverantörerna av audiovisuella 
medietjänster, så att de kan utföra sitt arbete 
på ett opartiskt och öppet sätt och bidra till 
mångfalden. Ett nära samarbete mellan de 
nationella tillsynsmyndigheterna och 
kommissionen krävs för att garantera en 
korrekt tillämpning av detta direktiv.

(47) Tillsynsmyndigheterna bör vara 
fristående från medlemsstaternas regeringar 
och från leverantörerna av audiovisuella 
medietjänster, så att de kan utföra sitt arbete 
på ett opartiskt och öppet sätt och bidra till 
mångfalden. Deras befogenheter att 
kontrollera innehållet bör begränsas till 
frågor och bestämmelser som omfattas av 
detta direktiv och de bör aldrig ha rätt att 
kontrollera informationens tillförlitlighet. 
Ett nära samarbete mellan de nationella 
tillsynsmyndigheterna och kommissionen 
krävs för att garantera en korrekt tillämpning 
av detta direktiv.

Or. es

Motivering

Tillsynsmyndigheterna ansvarar inte på något sätt för värnandet om de grundläggande 
rättigheterna. Detta måste vara uteslutande domarnas och domstolarnas uppgift. Att tillåta 
en tillsynsmyndighet att avgöra om information är sanningsenlig eller inte skulle vara 
detsamma som att återinföra frihetsbegränsande förhandscensur. För Europaparlamentet 
framgår detta tydligt av de klagomål om detta som ett stort antal medborgare avgett.

Ändringsförslag från John Purvis

Ändringsförslag 121
ARTIKEL 1, LED 1
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Titeln (direktiv 89/552/EEG)

(1) Titeln skall ersättas med följande: (1) Titeln skall ersättas med följande:

”Europaparlamentets och rådets direktiv [nr] 
om samordning av vissa bestämmelser som 
fastställs i medlemsstaternas lagar och andra 
författningar om tillhandahållande av 
audiovisuella medietjänster (direktiv om 
audiovisuella medietjänster)”.

”Europaparlamentets och rådets direktiv [nr] 
om samordning av vissa bestämmelser som 
fastställs i medlemsstaternas lagar och andra 
författningar om tillhandahållande av linjära 
audiovisuella medietjänster (direktiv om 
linjära audiovisuella medietjänster)”.

Or. en

Motivering

Direktivet bör uppdateras för att se till att det är plattformsneutralt, men dess 
tillämpningsområde bör inte omfatta icke-linjära tjänster.

Ändringsförslag från John Purvis

Ändringsförslag 122
ARTIKEL 1, LED 2

Artikel 1, led a (direktiv 89/552/EEG)
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(a) audiovisuella medietjänster: en tjänst 
enligt definitionen i artiklarna 49 och 50 i 
fördraget, vars huvudsakliga syfte är att i 
informations-, underhållnings- eller 
utbildningssyfte tillhandahålla rörliga bilder, 
med eller utan ljud, till allmänheten via 
elektroniska kommunikationsnät i den 
mening som avses i artikel 2 a i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2002/21/EG,

(a) linjära audiovisuella medietjänster: en 
tjänst enligt definitionen i artiklarna 49 och 
50 i fördraget, vars huvudsakliga syfte är att i 
informations-, underhållnings- eller 
utbildningssyfte tillhandahålla rörliga bilder, 
med eller utan ljud, till allmänheten via 
elektroniska kommunikationsnät i den 
mening som avses i artikel 2 a i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2002/21/EG . Med linjära audiovisuella 
medietjänster avses också en tjänst där en 
leverantör av meditejänster bestämmer vid 
vilken tidpunkt ett särskilt program sänds 
och fastställer en programtablå som 
kännetecknas av olika program i en 
kronologisk följd. Definitionen omfattar 
inte kommunikationstjänster som innebär 
att information eller andra meddelanden 
tillhandahålls på enskild begäran och inte 
heller informationssamhällets tjänster 
enligt definitionen i artikel 1 i 
direktiv 98/34/EG.

Or. en

Motivering

Sändningsdefinitionen behöver omformuleras så att den omfattar tjänster som är av samma 
art som traditionella sändningar som följer en fast programtablå, men som tillhandahålls via 
olika plattformar.

Ändringsförslag från Lena Ek

Ändringsförslag 123
ARTIKEL 1, LED 2

Artikel 1, led a (direktiv 89/552/EEG)
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(a) audiovisuella medietjänster: en tjänst 
enligt definitionen i artiklarna 49 och 50 i 
fördraget, vars huvudsakliga syfte är att i 
informations-, underhållnings- eller 
utbildningssyfte tillhandahålla rörliga bilder, 
med eller utan ljud, till allmänheten via 
elektroniska kommunikationsnät i den 
mening som avses i artikel 2 a i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2002/21/EG,

(a) audiovisuella medietjänster: en tjänst 
enligt definitionen i artiklarna 49 och 50 i 
fördraget, vars huvudsakliga syfte är att i 
informations-, underhållnings- eller 
utbildningssyfte tillhandahålla rörliga bilder, 
med eller utan ljud, till allmänheten via 
elektroniska kommunikationsnät i den 
mening som avses i artikel 2 a i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2002/21/EG. Denna definition 
omfattar inte informationssamhällets 
tjänster enligt definitionen i artikel 1 i 
direktiv 98/48/EG

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget klargör det faktum att direktivets tillämpningsområde relaterar till tv och 
tv-tjänster enligt det ursprungliga förslaget, och här görs också en distinktion mellan 
”massmedietjänster” och ”personliga medietjänster”. 

Ändringsförslag från Rebecca Harms

Ändringsförslag 124
ARTIKEL 1, LED 2

Artikel 1, led a (direktiv 89/552/EEG)
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(a) audiovisuella medietjänster: en tjänst 
enligt definitionen i artiklarna 49 och 50 i 
fördraget, vars huvudsakliga syfte är att i 
informations-, underhållnings- eller 
utbildningssyfte tillhandahålla rörliga bilder, 
med eller utan ljud, till allmänheten via 
elektroniska kommunikationsnät i den 
mening som avses i artikel 2 a i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2002/21/EG,

(a) audiovisuella medietjänster: en tjänst 
enligt definitionen i artiklarna 49 och 50 i 
fördraget, för vilken en leverantör av 
medietjänster har det redaktionella 
ansvaret och vars huvudsakliga syfte är att i 
informations-, underhållnings- eller 
utbildningssyfte tillhandahålla program 
bestående av rörliga bilder, med eller utan 
ljud, till allmänheten via elektroniska 
kommunikationsnät i den mening som avses i 
artikel 2 a i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2002/21/EG. Detta direktiv 
omfattar inte pressen i tryckt och 
elektronisk form eller tjänster vars 
huvudsakliga syfte är att tillhandahålla 
nyheter där det audiovisuella innehållet 
inte utgör den primära beståndsdelen. 
Nationella konstitutionella bestämmelser 
som garanterar pressfriheten skall 
respekteras.

Or. en

Motivering

Detta klargör det faktum att direktivets tillämpningsområde relaterar till tv och tv-tjänster 
enligt det ursprungliga förslaget, och här görs också en distinktion mellan 
”massmedietjänster” och ”personliga medietjänster”. 

Ändringsförslag från Herbert Reul

Ändringsförslag 125
ARTIKEL 1, LED 2

Artikel 1, led a (direktiv 89/552/EEG)
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(a) audiovisuella medietjänster: en tjänst 
enligt definitionen i artiklarna 49 och 50 i 
fördraget, vars huvudsakliga syfte är att i 
informations-, underhållnings- eller 
utbildningssyfte tillhandahålla rörliga bilder, 
med eller utan ljud, till allmänheten via 
elektroniska kommunikationsnät i den 
mening som avses i artikel 2 a i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2002/21/EG,

(a) audiovisuella medietjänster: en tjänst 
enligt definitionen i artiklarna 49 och 50 i 
fördraget, för vilken en leverantör av 
medietjänster har det redaktionella 
ansvaret och vars huvudsakliga syfte är att i 
informations-, underhållnings- eller 
utbildningssyfte tillhandahålla program som 
består av rörliga bilder, med eller utan ljud, 
till allmänheten via elektroniska 
kommunikationsnät i den mening som avses i 
artikel 2 a i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2002/21/EG, och som uppfyller 
förutsättningarna för en 
televisionssändning enligt artikel 1 c eller 
en icke-linjär tjänst enligt artikel 1 e.

Detta direktiv gäller inte press i tryckt eller 
elektronisk form, där det audiovisuella 
området inte utgör den huvudsakliga 
beståndsdelen. Nationella konstitutionella 
bestämmelser som garanterar pressfriheten 
skall beaktas.

Or. de

Motivering

Audiovisuella medietjänster är det övergripande begreppet för televisionssändningar (alltså
linjära tjänster) och icke-linjära tjänster. För att bättre avgränsa audiovisuella medietjänster 
från andra audiovisuella tjänster bör man klargöra att utbudet av rörliga bilder består av 
program för vilka leverantören av medietjänsterna har det redaktionella ansvaret.

Ändringsförslag från Angelika Niebler

Ändringsförslag 126
ARTIKEL 1, LED 2

Artikel 1, led a (direktiv 89/552/EEG)
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(a) audiovisuella medietjänster: en tjänst 
enligt definitionen i artiklarna 49 och 50 i 
fördraget, vars huvudsakliga syfte är att i 
informations-, underhållnings- eller 
utbildningssyfte tillhandahålla rörliga bilder, 
med eller utan ljud, till allmänheten via 
elektroniska kommunikationsnät i den 
mening som avses i artikel 2 a i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2002/21/EG,

(a) audiovisuella medietjänster: en tjänst 
enligt definitionen i artiklarna 49 och 50 i 
fördraget, vars huvudsakliga syfte är att i 
informations-, underhållnings- eller 
utbildningssyfte tillhandahålla rörliga bilder, 
med eller utan ljud, till allmänheten via 
elektroniska kommunikationsnät i den 
mening som avses i artikel 2 a i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2002/21/EG, inbegripet åtföljande 
text-TV,

Or. de

Motivering

Direktivet måste också omfatta åtföljande text-TV.

Ändringsförslag från Rebecca Harms

Ändringsförslag 127
ARTIKEL 1, LED 2

Artikel 1, led b (direktiv 89/552/EEG)

(b) leverantör av medietjänster: den fysiska 
eller juridiska person som har det 
redaktionella ansvaret för valet av 
audiovisuellt innehåll för den audiovisuella 
mediatjänsten och som avgör hur det skall 
organiseras,

(b) leverantör av medietjänster: den fysiska 
eller juridiska person som har det 
redaktionella ansvaret för valet av 
audiovisuellt innehåll för den audiovisuella 
mediatjänsten och som avgör hur det skall 
organiseras. Definitionen omfattar inte 
fysiska eller juridiska personer som endast 
sammanställer eller sänder innehåll eller 
erbjuder försäljning av paket av sådana 
tjänster som tredje part har det 
redaktionella ansvaret för.

Or. en

Motivering

Ren sammanställning, sändning eller återförsäljning av innehåll som tredje part har det 
redaktionella ansvaret för i sin roll som leverantör av medietjänster omfattas inte av 
direktivets tillämpningsområde.
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Ändringsförslag från Erika Mann

Ändringsförslag 128
ARTIKEL 1, LED 2

Artikel 1, led b (direktiv 89/552/EEG)

(b) leverantör av medietjänster: den fysiska 
eller juridiska person som har det 
redaktionella ansvaret för valet av 
audiovisuellt innehåll för den audiovisuella 
mediatjänsten och som avgör hur det skall 
organiseras,

(b) leverantör av medietjänster: den fysiska 
eller juridiska person som har det 
redaktionella ansvaret för valet av 
audiovisuellt innehåll för den audiovisuella 
mediatjänsten och som avgör hur det skall 
organiseras. Tjänster som endast består av  
sammanställning, sändning, förvaring eller 
vidarebefordrande av innehåll från tredje 
part omfattas inte  av tillämpningsområdet 
för detta direktiv.

Or. en

Motivering

Ren sammanställning, sändning eller återförsäljning av innehåll som tredje part har det 
redaktionella ansvaret för i sin roll som leverantör av medietjänster omfattas inte av 
direktivets tillämpningsområde.

Ändringsförslag från John Purvis

Ändringsförslag 129
ARTIKEL 1, LED 2

Artikel 1, led b (direktiv 89/552/EEG)

(b) leverantör av medietjänster: den fysiska 
eller juridiska person som har det 
redaktionella ansvaret för valet av 
audiovisuellt innehåll för den audiovisuella 
mediatjänsten och som avgör hur det skall 
organiseras,

(b) leverantör av linjära audiovisuella 
medietjänster: den fysiska eller juridiska 
person som har det redaktionella ansvaret för 
valet av audiovisuellt innehåll för den 
audiovisuella mediatjänsten och som avgör i 
vilken följd det skall sändas,

Or. en
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Motivering

Se motivering till artikel 1, led a.

Ändringsförslag från Angelika Niebler

Ändringsförslag 130
ARTIKEL 1, LED 2

Artikel 1, led c (direktiv 89/552/EEG)

(c) televisionssändning: en linjär audiovisuell 
medietjänst där en leverantör av 
medietjänster bestämmer vid vilken 
tidpunkt ett visst program skall sändas och 
fastställer programtablån,

(c) linjär tjänst (exempelvis
televisionssändning): en audiovisuell 
medietjänst som består av okodad eller 
kodad primärsändning av TV-program till 
ett obestämt antal potentiella tittare, till 
vilka samma bilder överförs samtidigt, 
oberoende av vilken teknik som används 
för att sända eller överföra bilderna,

Or. de

Motivering

I definitionen på linjär tjänst bör även teknikneutraliteten komma till uttryck.

Ändringsförslag från John Purvis

Ändringsförslag 131
ARTIKEL 1, LED 2

Artikel 1, led c (direktiv 89/552/EEG)

(c) televisionssändning: en linjär audiovisuell 
medietjänst där en leverantör av 
medietjänster bestämmer vid vilken 
tidpunkt ett visst program skall sändas och 
fastställer programtablån,

(c) linjär tjänst eller televisionssändning: en 
linjär audiovisuell medietjänst där program i 
kronologisk följd samtidigt sänds till ett 
obegränsat antal potentiella TV-tittare vid 
en tidpunkt som leverantören av 
medietjänster bestämmer, i enlighet med en 
programtablå,

Or. en
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Motivering

Ändringsförslaget är ett förtydligande.

Ändringsförslag från Edit Herczog

Ändringsförslag 132
ARTIKEL 1, LED 2

Artikel 1, led c (direktiv 89/552/EEG)

(c) televisionssändning: en linjär audiovisuell 
medietjänst där en leverantör av 
medietjänster bestämmer vid vilken tidpunkt 
ett visst program skall sändas och fastställer 
programtablån,

(c) linjär tjänst, inklusive 
televisionssändning: en linjär audiovisuell 
medietjänst där en leverantör av 
medietjänster bestämmer vid vilken tidpunkt 
ett visst program skall sändas utgående från 
en fastställd programtablå,

Or. en

Motivering

Förtydligande av ett av direktivets nyckelbegrepp: linjära tjänster.

Ändringsförslag från Eluned Morgan

Ändringsförslag 133
ARTIKEL 1, LED 2

Artikel 1, led c (direktiv 89/552/EEG)

(c) televisionssändning: en linjär audiovisuell 
medietjänst där en leverantör av 
medietjänster bestämmer vid vilken 
tidpunkt ett visst program skall sändas och 
fastställer programtablån,

(c) televisionssändning: en linjär audiovisuell 
medietjänst där innehåll förmedlas till ett 
obestämt antal potentiella användare 
samtidigt,

Or. en

Motivering

Definitionen av linjära tjänster bör baseras på det sammanhang i vilket användarna får 
tillgång till innehållet. Det är vad som är viktigt om man vill definiera användarnas behov av 



AM\622816SV.doc 79/93 PE 376.424v01-00

SV

rättsligt skydd.

Att identifiera upphovsmännen till de redaktionella beslut som är relevanta när det gäller 
reglering av innehåll kan bli en mycket svår uppgift framöver. På samma sätt kan 
programtablå som begrepp och definition komma att genomgå grundläggande förändringar 
under de kommande åren. 

Ändringsförslag från Catherine Trautmann

Ändringsförslag 134

ARTIKEL 1, LED 2
Artikel 1, led c (direktiv 89/552/EEG)

(c) televisionssändning: en linjär 
audiovisuell medietjänst där en leverantör 
av medietjänster bestämmer vid vilken 
tidpunkt ett visst program skall sändas och 
fastställer programtablån,

(c) linjär tjänst eller televisionssändning: 
sändning av olika program på olika sätt i 
okodad eller kodad form och i kronologisk 
ordning. Dessa program översänds till 
användarens utrustning vid en tidpunkt 
som leverantören av medietjänster 
bestämmer, i enlighet med en 
programtablå,

Motivering

Ändringsförslaget är ett förtydligande.

Ändringsförslag från Catherine Trautmann

Ändringsförslag 134
ARTIKEL 1, LED 2

Artikel 1, led c (direktiv 89/552/EEG)
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(c) televisionssändning: en linjär 
audiovisuell medietjänst där en leverantör 
av medietjänster bestämmer vid vilken 
tidpunkt ett visst program skall sändas och 
fastställer programtablån,

(c) linjär tjänst eller televisionssändning: 
sändning av olika program på olika sätt i 
okodad eller kodad form och i kronologisk 
ordning. Dessa program översänds till 
användarens utrustning vid en tidpunkt 
som leverantören av medietjänster 
bestämmer, i enlighet med en 
programtablå,

Or. xm

Motivering

Precisering.

Ändringsförslag från Erika Mann

Ändringsförslag 135
ARTIKEL 1, LED 2

Artikel 1, led c (direktiv 89/552/EEG)

(c) televisionssändning: en linjär audiovisuell 
medietjänst där en leverantör av 
medietjänster bestämmer vid vilken tidpunkt 
ett visst program skall sändas och fastställer 
programtablån,

(c) televisionssändning: en linjär audiovisuell 
medietjänst som kännetecknas av en följd 
av program bestående av olika, redigerade 
innehållsutbud och där en leverantör av 
medietjänster bestämmer vid vilken tidpunkt 
ett visst program skall sändas och fastställer 
programtablån,

Or. en

Motivering

Definitionen av linjära medietjänster bör endast omfatta televisionsutbud. Det här gäller 
endast om leverantören av medietjänster fastställer en programtablå med olika, redigerade 
innehållsutbud.

Ändringsförslag från Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Patrizia Toia, Monica Frassoni

Ändringsförslag 136
ARTIKEL 1, LED 2

Artikel 1, led d (direktiv 89/552/EEG)
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(d) programföretag: leverantör av linjära 
audiovisuella medietjänster,

(d) programföretag: leverantör av 
tv-program och linjära audiovisuella 
medietjänster,

Or. it

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att förtydliga begreppet linjära tjänster.

Ändringsförslag från Angelika Niebler

Ändringsförslag 137
ARTIKEL 1, LED 2

Artikel 1, led e (direktiv 89/552/EEG)

(e) icke-linjär tjänst: en audiovisuell 
medietjänst där det är användaren som 
bestämmer vid vilken tidpunkt ett visst 
program skall sändas, utifrån ett 
innehållsutbud som väljs av leverantören 
av medietjänster,

(e) icke-linjär tjänst: en audiovisuell 
medietjänst bestående av ett audiovisuellt 
innehållsutbud, som en leverantör av 
medietjänster redigerar och sammanställer, 
och där det är användaren som individuellt 
beställer sändning av ett visst program,

Or. de

Motivering

Ändringsförslaget förtydligar begreppet icke-linjär tjänst såsom en medietjänst per 
beställning.

Ändringsförslag från Erika Mann

Ändringsförslag 138
ARTIKEL 1, LED 2

Artikel 1, led e (direktiv 89/552/EEG)
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(e) icke-linjär tjänst: en audiovisuell 
medietjänst där det är användaren 
som bestämmer vid vilken tidpunkt 
ett visst program skall sändas, 
utifrån ett innehållsutbud som väljs 
av leverantören av medietjänster,

(e) icke-linjär tjänst: en audiovisuell 
medietjänst som levereras via ett 
elektroniskt kommunikationsnät i enlighet 
med artikel 2 a i Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2002/21/EG, däribland 
kabel-, satellit- och markbunden television, 
IP-television och mobila nät med följande 
ytterligare kännetecken:
– Användaren gör en individuell begäran 
om en viss tjänst (inklusive 
abonnemangstjänster) utifrån ett 
innehållsutbud som väljs av leverantören 
av medietjänster.
– Tjänsten omfattar program som lämpar 
sig för att visas i en linjär tjänst, till 
exempel spelfilmer, sportevenemang och 
program i ett format som redan är etablerat 
för TV-distribution, såsom 
situationskomedier, dokumentärfilmer, 
barnprogram och teateruppsättningar.
– Tjänsten riktar sig till samma 
massmarknad som en linjär tjänst.
– Tjänsten baseras på innehav av 
distributionsrättigheter till en katalog med 
olikartade program.  
– Formatet, presentationen och sätten att 
få tillgång till tjänsten kan göra att 
användaren förväntar sig ett liknande 
rättsligt skydd som för linjära tjänster.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget stöder den föredragandes avsikt att utvidga tillämpningsområdet för 
direktivet till att omfatta TV-liknande tjänster inom den icke-linjära sektorn och fogar 
ytterligare två kännetecken till dem som räknas upp i förslaget från föredraganden (samma 
marknad och innehav av katalog med olikartat innehåll). Ändringsförslaget försöker också
förbättra det andra kännetecknet i föredragandens förslag (”omfattar program” föreslås – i 
stället för ”omfattar innehåll”) för att undvika en lagstiftning vars tillämpningsområde är så
vidsträckt att det blir omöjligt att hantera.  

Detta ligger även i linje med kommissionens eget förslag. I skäl 13 och 14 fastställs att 
direktivet endast skall avse tjänster av massmedial karaktär. De två tilläggen bidrar till att 
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definiera denna avsikt inom den icke-linjära sektorn:

a) Ett utvidgat tillämpningsområde för direktivet har delvis motiverats med ett förmodat 
behov att skapa ”lika spelregler” för traditionell sändningsverksamhet och icke-linjära 
tjänster. Av detta följer att förpliktelser endast kan åläggas sådana leverantörer av icke-
linjära tjänster som verkar på samma marknad som traditionella sändningsleverantörer. 
EU:s konkurrenslagstiftning förknippar delvis marknadsdefinition med ett ersättande av 
utbudssidan. På området för audiovisuella tjänster begränsas en sådan potential av den tid 
och de pengar som krävs för att sammanställa en katalog med olikartat programutbud.  

b) Endast tjänster med ett olikartat programutbud kommer att ha möjlighet att rikta in sig på
samma massmarknad som de traditionella sändningsleverantörerna.

Ändringsförslag från Edit Herczog

Ändringsförslag 139
ARTIKEL 1, LED 2

Artikel 1, led e (direktiv 89/552/EEG)

(e) icke-linjär tjänst: en audiovisuell 
medietjänst där det är användaren som 
bestämmer vid vilken tidpunkt ett visst 
program skall sändas, utifrån ett 
innehållsutbud som väljs av leverantören av 
medietjänster,

(e) icke-linjär tjänst: en audiovisuell 
medietjänst där det är användaren som 
bestämmer eller kan påverka vid vilken 
tidpunkt ett visst program skall sändas eller 
vilken typ av program som skall sändas, 
utifrån ett innehållsutbud som väljs av 
leverantören av medietjänster, eller där 
leverantören av medietjänster anpassar 
tjänster efter önskemål från användaren,

Or. en

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att bättre beakta olika sätt att anpassa programmen enligt 
önskemål från användaren.

Ändringsförslag från John Purvis

Ändringsförslag 140
ARTIKEL 1, LED 2
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Artikel 1, led e (direktiv 89/552/EEG)

(e) icke-linjär tjänst: en audiovisuell 
medietjänst där det är användaren som 
bestämmer vid vilken tidpunkt ett visst 
program skall sändas, utifrån ett 
innehållsutbud som väljs av leverantören av 
medietjänster,

(e) icke-linjär tjänst: en audiovisuell 
medietjänst där det är användaren som gör 
en individuell begäran om sändning av en 
särskild audiovisuell medietjänst utifrån ett 
innehållsutbud som erbjuds av leverantören 
av medietjänster,

Ändringsförslag från John Purvis

Ändringsförslag 141
ARTIKEL 1, LED 2

Artikel 1, led e (direktiv 89/552/EEG)

(e) icke-linjär tjänst: en audiovisuell 
medietjänst där det är användaren som 
bestämmer vid vilken tidpunkt ett visst 
program skall sändas, utifrån ett 
innehållsutbud som väljs av leverantören 
av medietjänster,

(e) icke-linjär tjänst: alla audiovisuella 
medietjänster som inte är linjära tjänster,

Ändringsförslag från Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra

Ändringsförslag 142
ARTIKEL 1, LED 2

Artikel 1, led e (direktiv 89/552/EEG)

(e) icke-linjär tjänst: en audiovisuell 
medietjänst där det är användaren som 
bestämmer vid vilken tidpunkt ett visst 
program skall sändas, utifrån ett 
innehållsutbud som väljs av leverantören av 
medietjänster,

(e) icke-linjär tjänst: en audiovisuell 
medietjänst där det är användaren som gör 
en individuell begäran om sändning av en 
särskild audiovisuell medietjänst på basis 
av ett diversifierat innehållserbjudande 
som redigerats av leverantören av 
medietjänster,

Or. it

Motivering

Det är viktigt att begreppet icke-linjär tjänst definieras som en medietjänst som redigerats av 
leverantören av medietjänster och som finns tillgänglig på begäran.
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Ändringsförslag från Eluned Morgan

Ändringsförslag 143
ARTIKEL 1, LED 2

Artikel 1, led e (direktiv 89/552/EEG)

(e) icke-linjär tjänst: en audiovisuell 
medietjänst där det är användaren som 
bestämmer vid vilken tidpunkt ett visst 
program skall sändas, utifrån ett 
innehållsutbud som väljs av leverantören av 
medietjänster,

(e) icke-linjär tjänst: en audiovisuell 
medietjänst där det är användaren som 
bestämmer vid vilken tidpunkt ett visst 
program skall sändas, utifrån ett 
innehållsutbud som väljs av leverantören av 
medietjänster eller utifrån de kriterier som 
avgör den ordningsföljd enligt vilken 
innehållet tillhandahålls.

Or. en

Motivering

Syftet med det här ändringsförslaget är att inbegripa preferensbaserade tjänster som 
genereras ur programvara i de icke-linjära tjänster som eventuellt omfattas av direktivet.

Ändringsförslag från Nikolaos Vakalis

Ändringsförslag 144
ARTIKEL 1, LED 2

Artikel 1, led e (direktiv 89/552/EEG)

(e) icke-linjär tjänst: en audiovisuell 
medietjänst där det är användaren som 
bestämmer vid vilken tidpunkt ett visst 
program skall sändas, utifrån ett 
innehållsutbud som väljs av leverantören av 
medietjänster,

(e) icke-linjär tjänst: en audiovisuell 
medietjänst där det är användaren som gör 
en individuell begäran om en särskild 
tjänst och bestämmer vid vilken tidpunkt 
denna tjänst skall sändas, utifrån ett 
innehållsutbud som väljs av leverantören av 
medietjänster,

Or. en

Motivering

När man definierar icke-linjära audiovisuella medietjänster är det viktigt att poängtera 
konsumenternas individuella efterfrågan av en särskild audiovisuell medietjänst.
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Ändringsförslag från Catherine Trautmann

Ändringsförslag 145
ARTIKEL 1, LED 2

Artikel 1, led e (direktiv 89/552/EEG)

(e) icke-linjär tjänst: en audiovisuell 
medietjänst där det är användaren som 
bestämmer vid vilken tidpunkt ett visst 
program skall sändas, utifrån ett 
innehållsutbud som väljs av leverantören av 
medietjänster,

(e) icke-linjär tjänst: en audiovisuell 
medietjänst som levereras via ett 
elektroniskt kommunikationsnät i enlighet 
med artikel 2 a i Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2002/21/EG,där det är 
användaren som på individuell begäran 
bestämmer vid vilken tidpunkt ett visst 
program skall sändas, utifrån ett 
innehållsutbud som väljs av leverantören av 
medietjänster och som har  följande 
ytterligare kännetecken: användaren gör 
en individuell begäran om en viss tjänst 
(inklusive abonnemangstjänster) utifrån ett 
innehållsutbud som väljs av leverantören 
av medietjänster,

Or. en

Motivering

Principen om teknisk neutralitet som ingår i detta direktiv om tillhandahållandet av linjära 
och icke-linjära medietjänster innebär inte att det är nödvändigt att specificera olika slag av 
överföringsteknik.

Ändringsförslag från Rebecca Harms

Ändringsförslag 146
ARTIKEL 1, LED 2

Artikel 1, led e (direktiv 89/552/EEG)

(e) icke-linjär tjänst: en audiovisuell 
medietjänst där det är användaren som 
bestämmer vid vilken tidpunkt ett visst 
program skall sändas, utifrån ett 
innehållsutbud som väljs av leverantören av 
medietjänster,

(e) icke-linjär tjänst: en audiovisuell 
medietjänst där det är användaren som på
individuell begäran bestämmer vid vilken 
tidpunkt ett visst program skall sändas, 
utifrån ett innehållsutbud som väljs, 
redigeras och sammanställs av leverantören 
av medietjänster, 
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Motivering 

Definitionen av linjära tjänster bör baseras på det sammanhang i vilket användarna har 
tillgång till innehållet. Det är det viktiga när man fastställer användarnas behov av rättsligt 
skydd. Här förtydligas också det faktum att begreppet ”icke-linjär tjänst” är en beställtjänst.

Ändringsförslag från Catherine Trautmann

Ändringsförslag 145
ARTIKEL 1, LED 2

Artikel 1, led e (direktiv 89/552/EEG)

(e) icke-linjär tjänst: en audiovisuell 
medietjänst där det är användaren som 
bestämmer vid vilken tidpunkt ett visst 
program skall sändas, utifrån ett 
innehållsutbud som väljs av leverantören av 
medietjänster,

(e) icke-linjär tjänst: en audiovisuell 
medietjänst, som levereras via ett 
elektroniskt kommunikationsnät i enlighet 
med artikel 2 a i Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2002/21/EG, där det är 
användaren som, genom en individuell 
begäran, bestämmer vid vilken tidpunkt ett 
visst program skall sändas, utifrån ett 
innehållsutbud som väljs av leverantören av 
medietjänster med följande ytterligare 
kännetecken: användaren gör en 
individuell begäran om en viss tjänst 
(inklusive abonnemangstjänster) utifrån ett 
innehållsutbud som väljs av leverantören 
av medietjänster,

Or. xm

Motivering

Principen om teknikneutralitet i detta direktiv som berör leverantörer av linjära och 
icke-linjära medietjänster innebär att sändningsteknikerna inte behöver specificeras.

Ändringsförslag från John Purvis

Ändringsförslag 147
ARTIKEL 1, LED 2
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Artikel 1, led f (direktiv 89/552/EEG)

(f) audiovisuell marknadskommunikation: 
rörliga bilder med eller utan ljud som åtföljer
audiovisuella medietjänster och som är 
utformade för att direkt eller indirekt 
marknadsföra varor och tjänster till eller 
imagen av en fysisk eller juridisk person som 
bedriver ekonomisk verksamhet,

(f) audiovisuell marknadskommunikation: 
rörliga bilder med eller utan ljud som sänds 
som en del av audiovisuella medietjänster 
och som är utformade för att direkt eller 
indirekt marknadsföra varor och tjänster till 
eller imagen av en juridisk person som 
bedriver ekonomisk verksamhet,

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget är ett förtydligande.

Ändringsförslag från Eluned Morgan

Ändringsförslag 148
ARTIKEL 1, LED 2

Artikel 1, led f (direktiv 89/552/EEG)

(f) audiovisuell marknadskommunikation: 
rörliga bilder med eller utan ljud som åtföljer
audiovisuella medietjänster och som är 
utformade för att direkt eller indirekt 
marknadsföra varor och tjänster till eller 
imagen av en fysisk eller juridisk person som 
bedriver ekonomisk verksamhet,

(f) audiovisuell marknadskommunikation: 
rörliga bilder med eller utan ljud som sänds 
som en del av linjära audiovisuella 
medietjänster och som är utformade för att 
direkt eller indirekt marknadsföra varor och 
tjänster till eller imagen av en fysisk eller 
juridisk person som bedriver ekonomisk 
verksamhet,

Or. en

Motivering

Se motiveringen till skäl 13 avseende förtydligandet av utvidgningen av direktivets 
tillämpningsområde till att även omfatta icke-linjära tjänster. Den ursprungliga 
formuleringen skulle innebära att reklam kan underställas alla linjära skyldigheter som 
gäller televisionen, också i sådana fall där reklam konsumeras på ett icke-linjärt sätt ( i 
stället för att utgöra en del av en linjär programtablå, till exempel där användare uppmanas 
att trycka på en interaktiv knapp för att kunna se materialet i fråga). Icke-linjär reklam är, 
per definition, underställd tittarens kontroll och därför finns ingen klar anledning till att 
underställa sådan reklam mer rigorösa bestämmelser än till exempel de bestämmelser som 
gäller för reklam som ingår i veckotidningar. 
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Ändringsförslag från Nikolaos Vakalis

Ändringsförslag 149
ARTIKEL 1, LED 2

Artikel 1, led f (direktiv 89/552/EEG)

(f) audiovisuell marknadskommunikation: 
rörliga bilder med eller utan ljud som åtföljer 
audiovisuella medietjänster och som är 
utformade för att direkt eller indirekt 
marknadsföra varor och tjänster till eller 
imagen av en fysisk eller juridisk person som 
bedriver ekonomisk verksamhet,

(f) audiovisuell marknadskommunikation: 
rörliga bilder med eller utan ljud som åtföljer 
eller ingår i audiovisuella medietjänster och 
som är utformade för att direkt eller indirekt 
marknadsföra varor och tjänster till eller 
imagen av en fysisk eller juridisk person som 
bedriver ekonomisk verksamhet mot 
betalning eller liknande ersättning eller för 
att marknadsföra sig själv,

Or. en

Motivering

Den här definitionen bör klart och tydligt omnämna den finansiella eller motsvarande 
aspekten av denna form av kommunikation.

Ändringsförslag från Lena Ek

Ändringsförslag 150
ARTIKEL 1, LED 2

Artikel 1, led f (direktiv 89/552/EEG)

(f) audiovisuell marknadskommunikation: 
rörliga bilder med eller utan ljud som åtföljer
audiovisuella medietjänster och som är 
utformade för att direkt eller indirekt 
marknadsföra varor och tjänster till eller 
imagen av en fysisk eller juridisk person som 
bedriver ekonomisk verksamhet,

(f) audiovisuell marknadskommunikation: 
rörliga bilder med eller utan ljud som sänds 
som en del av audiovisuella medietjänster 
och som är utformade för att direkt eller 
indirekt marknadsföra varor och tjänster till 
eller imagen av en fysisk eller juridisk person 
som bedriver ekonomisk verksamhet,

Or. en

Motivering

Den föreslagna ordalydelsen fastställer på ett tydligare sätt att audiovisuell kommersiell 
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kommunikation sänds som en del av en audiovisuell medietjänst. Här beaktas alltså den 
större funktionaliteten hos de nya medietjänsterna och det faktum att användarna har större 
kontroll över den audiovisuella kommersiella kommunikation som de konsumerar.

Ändringsförslag från John Purvis

Ändringsförslag 151
ARTIKEL 1, LED 2

Artikel 1, led h (direktiv 89/552/EEG)

(h) smygreklam: presentation i ord eller bild 
av varor, tjänster, namn, varumärke eller 
verksamheter för en varu- eller 
tjänsteproducent i program, då denna 
presentation av programföretaget är avsedd 
att tjäna som reklam och då allmänheten kan 
vilseledas i fråga om presentationens art. 
Denna typ av presentation betraktas särskilt 
som avsiktlig om den görs mot betalning eller 
liknande ersättning,

(h) smygreklam: presentation i ord eller bild 
av varor, tjänster, namn, varumärke eller 
verksamheter för en varu- eller 
tjänsteproducent i program, då denna 
presentation av programföretaget är avsedd 
att tjäna som reklam och då allmänheten kan 
vilseledas i fråga om presentationens art. 
Smygreklam innehåller även subliminal 
och oidentifierad avsiktlig reklam. Denna 
typ av presentation betraktas särskilt som 
avsiktlig om den görs mot betalning eller 
liknande ersättning,

Ändringsförslag från Angelika Niebler

Ändringsförslag 152
ARTIKEL 1, LED 2

Artikel 1, led h (direktiv 89/552/EEG)

(h) smygreklam: presentation i ord eller bild 
av varor, tjänster, namn, varumärke eller 
verksamheter för en varu- eller 
tjänsteproducent i program, då denna 
presentation av programföretaget är avsedd 
att tjäna som reklam och då allmänheten kan 
vilseledas i fråga om presentationens art. 
Denna typ av presentation betraktas särskilt 
som avsiktlig om den görs mot betalning eller 
liknande ersättning,

(h) smygreklam: presentation i ord eller bild 
av varor, tjänster, namn, varumärke eller 
verksamheter för en varu- eller 
tjänsteproducent i program, då denna 
presentation av leverantören av 
medietjänsterna är avsedd att tjäna som 
reklam och då allmänheten kan vilseledas i 
fråga om presentationens art. Denna typ av 
presentation betraktas särskilt som avsiktlig 
om den görs mot betalning eller liknande 
ersättning,

Or. de
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Motivering

Förbudet mot smygreklam bör inte bara gälla för programföretag utan för alla leverantörer 
av audiovisuella medietjänster.

Ändringsförslag från Gianni De Michelis

Ändringsförslag 153
ARTIKEL 1, LED 2

Artikel 1, led h (direktiv 89/552/EEG)

(h) smygreklam: presentation i ord eller bild 
av varor, tjänster, namn, varumärke eller 
verksamheter för en varu- eller 
tjänsteproducent i program, då denna 
presentation av programföretaget är avsedd 
att tjäna som reklam och då allmänheten kan 
vilseledas i fråga om presentationens art. 
Denna typ av presentation betraktas särskilt 
som avsiktlig om den görs mot betalning eller 
liknande ersättning,

(h) smygreklam: presentation i ord eller bild 
av varor, tjänster, namn, varumärke eller 
verksamheter för en varu- eller 
tjänsteproducent i program, då denna 
presentation av programföretaget är avsedd 
att tjäna som reklam och då man försöker 
vilseleda allmänheten i fråga om 
presentationens art. Denna typ av 
presentation betraktas särskilt som avsiktlig 
om den görs mot betalning eller liknande 
ersättning,

Or. en

Motivering

Genom att ”kan vilseledas” ersätts med att ”man försöker vilseleda” förstärks tolkningen av 
vad smygreklam kan innebära och ger också leverantören av medietjänster klart besked.

Ändringsförslag från Nikolaos Vakalis

Ändringsförslag 154
ARTIKEL 1, LED 2

Artikel 1, led h (direktiv 89/552/EEG)
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(h) smygreklam: presentation i ord eller bild 
av varor, tjänster, namn, varumärke eller 
verksamheter för en varu- eller 
tjänsteproducent i program, då denna 
presentation av programföretaget är avsedd 
att tjäna som reklam och då allmänheten kan 
vilseledas i fråga om presentationens art. 
Denna typ av presentation betraktas särskilt 
som avsiktlig om den görs mot betalning eller 
liknande ersättning,

(h) smygreklam: presentation i ord eller bild 
av varor, tjänster, namn, varumärke eller 
verksamheter för en varu- eller 
tjänsteproducent i program, då denna 
presentation av leverantören av 
medietjänster är avsedd att tjäna som reklam 
och då allmänheten kan vilseledas i fråga om 
presentationens art. Denna typ av 
presentation betraktas särskilt som avsiktlig 
om den görs mot betalning eller liknande 
ersättning,

Or. en

Motivering

Smygreklam skadar konsumenterna och bör därför förbjudas både i linjära och icke-linjära 
audiovisuella medietjänster.

Ändringsförslag från Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia, 
Monica Frassoni

Ändringsförslag 155
ARTIKEL 1, LED 2

Artikel 1, led h (direktiv 89/552/EEG)

(h) smygreklam: presentation i ord eller bild 
av varor, tjänster, namn, varumärke eller 
verksamheter för en varu- eller 
tjänsteproducent i program, då denna 
presentation av programföretaget är avsedd 
att tjäna som reklam och då allmänheten kan 
vilseledas i fråga om presentationens art. 
Denna typ av presentation betraktas särskilt 
som avsiktlig om den görs mot betalning eller 
liknande ersättning,

(Berör inte den svenska versionen.) 

Or. it

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)
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Ändringsförslag från Rebecca Harms

Ändringsförslag 156
ARTIKEL 1, LED 2

Artikel 1, led h (direktiv 89/552/EEG)

(h) smygreklam: presentation i ord eller bild 
av varor, tjänster, namn, varumärke eller 
verksamheter för en varu- eller 
tjänsteproducent i program, då denna 
presentation av programföretaget är avsedd 
att tjäna som reklam och då allmänheten kan 
vilseledas i fråga om presentationens art. 
Denna typ av presentation betraktas särskilt 
som avsiktlig om den görs mot betalning eller 
liknande ersättning,

(h) smygreklam: presentation i ord eller bild 
av varor, tjänster, namn, varumärke eller 
verksamheter för en varu- eller 
tjänsteproducent i program, då denna 
presentation av leverantören av 
medietjänster är avsedd att tjäna som reklam 
och då allmänheten kan vilseledas i fråga om 
presentationens art. Denna typ av 
presentation betraktas särskilt som avsiktlig 
om den görs mot betalning eller liknande 
ersättning,

Or. en

Motivering

Smygreklam bör förbjudas i samband med alla tjänster som omfattas av detta direktiv.

Ändringsförslag från Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia, 
Monica Frassoni

Ändringsförslag 157
ARTIKEL 1, LED 2

Artikel 1, led k (direktiv 89/552/EEG)

(k) produktplacering: varje form av 
audiovisuell marknadskommunikation som
innehåller eller hänvisar till en produkt, en 
tjänst eller ett varumärke, som på så sätt 
framhävs i en audiovisuell medietjänst, 
normalt mot betalning eller liknande 
ersättning.

utgår

Or. it
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Motivering

Se motiveringen till ändringsförslagen till artikel 3h.

Ändringsförslag från Rebecca Harms

Ändringsförslag 158
ARTIKEL 1, LED 2

Artikel 1, led k (direktiv 89/552/EEG)

(k) produktplacering: varje form av 
audiovisuell marknadskommunikation som 
innehåller eller hänvisar till en produkt, en 
tjänst eller ett varumärke, som på så sätt 
framhävs i en audiovisuell medietjänst, 
normalt mot betalning eller liknande 
ersättning.

(k) produktionsstöd : inbegripandet av
produkt, en tjänst eller ett varumärke för 
användning inom audiovisuella 
medietjänster av journalistiska eller 
kreativa skäl, vilket inte sker mot betalning 
eller annan ersättning, där inget 
redaktionellt inflytande från annonsören 
eller rättighetshavaren till varumärket 
förekommer och där det inte rör sig om 
överdrivet framhävande.

Or. en

Motivering

Artikeln definierar begreppet ”produktionsstöd” som nyligen introducerats.

Ändringsförslag från Edit Herczog

Ändringsförslag 159
ARTIKEL 1, LED 2

Artikel 1, led k (direktiv 89/552/EEG)
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(k) produktplacering: varje form av 
audiovisuell marknadskommunikation som 
innehåller eller hänvisar till en produkt, en 
tjänst eller ett varumärke, som på så sätt 
framhävs i en audiovisuell medietjänst, 
normalt mot betalning eller liknande 
ersättning.

(k) produktplacering: varje form av 
audiovisuell marknadskommunikation som 
innehåller eller hänvisar till en produkt, en 
tjänst eller ett varumärke, som på så sätt 
framhävs i en audiovisuell medietjänst, mot 
betalning eller liknande ersättning. Den 
juridiska definitionen av produktplacering 
omfattar inte priser som delas ut i program 
eller produkter avsedda för marknadsföring 
av märkesvaror i program.

Or. en

Motivering

Definitionen av produktplacering bör innehålla ett tydligt krav om betalning eller liknande 
ersättning så att det är möjligt att utesluta sådana fall där produkter ingår som oberoende 
beståndsdelar i ett program (till exempel vardagsföremål) och gör det på grundval av ett 
oberoende producentbeslut, inte ett kommersiellt beslut. Man bör dessutom förhindra att de 
nya bestämmelserna om produktplacering gör att de programformat som redan finns och 
legitimeras av gängse praxis inte kommer att omfattas av lagstiftningen.

Ändringsförslag från John Purvis

Ändringsförslag 160
ARTIKEL 1, LED 2

Artikel 1, led k (direktiv 89/552/EEG)

(k) produktplacering: varje form av 
audiovisuell marknadskommunikation som 
innehåller eller hänvisar till en produkt, en 
tjänst eller ett varumärke, som på så sätt 
framhävs i en audiovisuell medietjänst, 
normalt mot betalning eller liknande 
ersättning.

(k) produktplacering: varje form av 
audiovisuell marknadskommunikation som 
innehåller eller hänvisar till en produkt, en 
tjänst eller ett varumärke, som på så sätt 
framhävs i en linjär audiovisuell medietjänst, 
mot betalning eller liknande ersättning till 
leverantören av den audiovisuella 
medietjänsten.

Or. en

Motivering

Produktplacering skall klassificeras som sådan om en faktisk betalning förekommer.
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Ändringsförslag från Dominique Vlasto

Ändringsförslag 161
ARTIKEL 1, LED 2

Artikel 1, led k (direktiv 89/552/EEG)

(k) produktplacering: varje form av 
audiovisuell marknadskommunikation som 
innehåller eller hänvisar till en produkt, en 
tjänst eller ett varumärke, som på så sätt 
framhävs i en audiovisuell medietjänst, 
normalt mot betalning eller liknande 
ersättning.

(k) produktplacering: varje form av 
audiovisuell marknadskommunikation som 
innehåller eller hastigt och diskret hänvisar 
till en produkt, en tjänst eller ett varumärke, 
som på så sätt framhävs i en audiovisuell 
medietjänst, normalt mot betalning eller 
liknande ersättning.

Or. fr

Motivering

Det hastiga och diskreta sättet produktplacering sker på syftar till att bevara innehållets 
kvalitet och den audiovisuella medietjänstens objektivitet.

Ändringsförslag från Pilar del Castillo Vera

Ändringsförslag 162
ARTIKEL 1, LED 2

Artikel 1, led k (direktiv 89/552/EEG)

(k) produktplacering: varje form av 
audiovisuell marknadskommunikation som 
innehåller eller hänvisar till en produkt, en 
tjänst eller ett varumärke, som på så sätt 
framhävs i en audiovisuell medietjänst, 
normalt mot betalning eller liknande 
ersättning.

(k) produktplacering: varje form av 
audiovisuell marknadskommunikation som 
innehåller eller hänvisar till en produkt, en 
tjänst eller ett varumärke, som på så sätt 
framhävs i en audiovisuell medietjänst, 
normalt mot betalning eller liknande 
ersättning. Den rättsliga definitionen av 
produktplacering omfattar inte priser som 
delas ut under program eller produkter för 
märkesmarknadsföring i program.

Or. es

Motivering

Definitionen av produktplacering bör utesluta de fall då produkter ingår som oberoende 
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beståndsdelar i ett program (till exempel vardagsföremål) och gör det på grundval av ett 
oberoende producentbeslut, inte ett kommersiellt beslut. Om den inte gör det kommer 
reglerna för produktplacering att ha en negativ inverkan på producenternas beslut att 
använda vardagsföremål i audiovisuella produktioner.

Ändringsförslag från Eluned Morgan

Ändringsförslag 163
ARTIKEL 1, LED 2

Artikel 1, led k (direktiv 89/552/EEG)

(k) produktplacering: varje form av 
audiovisuell marknadskommunikation som 
innehåller eller hänvisar till en produkt, en 
tjänst eller ett varumärke, som på så sätt 
framhävs i en audiovisuell medietjänst, 
normalt mot betalning eller liknande 
ersättning.

(k) produktplacering: varje form av 
audiovisuell marknadskommunikation som 
innehåller eller hänvisar till en produkt, en 
tjänst eller ett varumärke, som på så sätt 
framhävs i ett linjärt program, mot 
betalning.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget är ett förtydligande av att denna bestämmelse i princip gäller alla linjära 
tjänster och program som framstår som linjära tjänster.

Uttrycket ”normalt mot betalning eller annan ersättning” gör att definitionen av 
produktplacering blir alltför bred. Troligen skulle den omfatta alla former av produkter som 
kan kännas igen i ett program och som tillhandahållits utan betalning. Det kallas ”prop 
placement” och sker inte i marknadsförande syfte och bör därför heller inte behandlas som 
produktplacering i samband med reglerna för identifiering. Det är de facto omöjligt att säkert 
slå fast att en överenskommelse ingåtts utan att någon form av betalning skett, vilket 
fastställer en avtalsenlig skyldighet att framhäva produkten. Om en sådan här avtalsenlig 
förpliktelse inte finns så kan placeringen inte heller bedömas vara en form av kommersiell 
kommunikation. 

Ändringsförslag från Nikolaos Vakalis

Ändringsförslag 164
ARTIKEL 1, LED 2

Artikel 1, led ka (nytt) (direktiv 89/552/EEG)
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(ka) Europeiska produktioner:
(a) produktioner som härrör från 
gemenskapens medlemsstater, 
(b) produktioner som härrör från 
europeiska tredjestater som är anslutna till 
Europarådets konvention om 
gränsöverskridande television och som 
uppfyller villkoren i punkt 2,
(c) produktioner som samproducerats inom 
ramen för avtal som hänför sig till den 
audiovisuella sektorn och ingåtts mellan 
gemenskapen och tredje länder och 
uppfyller de villkor som anges i vart och ett 
av dessa avtal.
Bestämmelserna i punkterna b och c skall 
tillämpas under vissa förutsättningar för 
produktioner som härrör från 
medlemsstater som inte utsätts för 
diskriminerande åtgärder i berörda 
tredjeländer.  

 2. Med produktioner som anges i punkt 1 a 
och 1 b avses sådana produktioner som 
huvudsakligen är gjorda tillsammans med 
författare och personal som är bosatta i en 
eller flera av de stater som anges i punkt 1 
a och 1 b, under förutsättning att 
produktionerna uppfyller ett av följande tre 
villkor:
(a) De har gjorts av en eller flera 
producenter som är etablerade i en eller 
flera av dessa stater.
(b) Framställningen av produktionerna har 
övervakats och styrts av en eller flera 
producenter som är etablerade i en eller 
flera av dessa stater.
(c) Bidrag från samproducenter i dessa 
stater utgör en övervägande del av den 
totala samproduktionskostnaden och 
samproduktionen styrs inte av en eller flera 
producenter som är etablerade utanför 
dessa stater.
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3. Produktioner som inte är europeiska 
produktioner enligt punkt 1 men som 
huvudsakligen producerats inom ramen för 
bilaterala produktionsavtal som ingåtts 
mellan medlemsstater och tredje länder 
skall anses vara europeiska produktioner 
under förutsättning att gemenskapens 
samproducenter svarar för 
majoritetsandelen av de totala kostnaderna 
för produktionen och att produktionen inte 
kontrolleras av en eller flera producenter 
som är etablerade utanför 
medlemsstaternas territorium. 

Or. en

Motivering

Definitionen av europeiska produktioner bör ingå i denna artikel, inte utgöra en separat 
artikel.

Ändringsförslag från Lena Ek

Ändringsförslag 165
ARTIKEL 1, LED 2

Artikel 1, led ka (nytt) (direktiv 89/552/EEG)

(ka) nyhetsbyrå: en grossistleverantör som 
förser linjära audiovisuella medietjänster 
med audiovisuella nyheter, men inte 
levererar tjänster direkt till allmänheten.

Or. en

Motivering

Den definition som läggs till här är avsedd att klargöra och begränsa räckvidden av förslaget 
om rätt till korta nyhetsinslag enligt förslaget i artikel 3 b. Den begränsar i synnerhet termen 
”mellanhänder” i det ursprungliga förslaget till nyhetsbyråtjänster, och gäller endast när de 
levererar tjänster till programföretag. Definitionen bygger på definitionen av programföretag 
enligt förslaget i artikel 1 d och klassificeringen av nyhetsbyråtjänster som används i WTO:s 
allmänna överenskommelse om handel med tjänster, för dess syften. Nyhetsbyråer förser 
redan nu linjära programföretag med en stor del av deras utländska nyhetsstoff och är därför 
praktiska och lämpliga medier för utövandet av rätten till korta nyhetsinslag.
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Ändringsförslag från Patrizia Toia

Ändringsförslag 166
ARTIKEL 1, LED 2

Artikel 1, led ka (nytt) (direktiv 89/552/EEG)

(ka) tittar- och lyssnarsiffror: uppskattning 
av antalet lyssnare/tittare/läsare för en 
radiosändning eller TV-sändning.

Or. it

Motivering

Det är med hänsyn till direktivets syfte nödvändigt att införa en definition av tittar- och 
lyssnarsiffror.

Ändringsförslag från Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Monica Frassoni

Ändringsförslag 167
ARTIKEL 1, LED 2

Artikel 1, led ka (nytt) (direktiv 89/552/EEG)

(ka) tittar- och lyssnarsiffror, kvalitets- och 
popularitetsindex: uppskattning av antalet 
lyssnare/tittare/läsare för en radiosändning 
eller TV-sändning.

Or. it

Motivering

Det är med hänsyn till direktivets syfte nödvändigt att införa en definition av tittar- och 
lyssnarsiffror.

Ändringsförslag från Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia

Ändringsförslag 168
ARTIKEL 1, LED 2

Artikel 1, led ka (nytt) (direktiv 89/552/EEG)
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(ka) analysinstitut: varje fysisk eller 
juridisk person som ansvarar för 
organisering och/eller genomförande av 
undersökningen om tittar- och 
lyssnarsiffror samt popularitets- och 
kvalitetsindex.

Or. it

Motivering

Det är med hänsyn till direktivets syfte nödvändigt att införa en definition av tittar- och 
lyssnarsiffror och analysinstitut (se ändringsförslaget till artikel 20 a (nytt).

Ändringsförslag från Gianni De Michelis

Ändringsförslag 169
ARTIKEL 1, LED 2

Artikel 1, led ka och kb (nya) (direktiv 89/552/EEG)

(ka) produktintegration: särskilt 
omnämnande av en produkt där en 
rollfigur eller skådespelare uttrycker 
överdrivet stöd för vilken produkt som 
helst, och där denna produkt ingår i 
programmanuskriptet och som sådan 
påverkar ansvaret och det redaktionella 
oberoendet hos leverantören av 
medietjänster.

(kb) otillbörligt framhävande: påfallande 
visuell skyltning av en produkt på skärmen. 

Or. en

Motivering

Genom att hålla de tre begreppen produktplacering, produktintegrering och överdrivet 
framhävande isär kan man garantera tittarna större skydd och leverantören av medietjänster 
rättslig säkerhet.

Det här medför att överdrivet framhävande av en kommersiell produkt eller tjänst inte 
kommer att förekomma i något program. Varje referens till en sådan produkt eller tjänst 
måste begränsas till vad som klart och tydligt kan motiveras med redaktionella krav i själva 
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programmet.

I och med att det finns en klar definition av produktintegrering kommer det samtidigt också
att vara möjligt att säkra skyddet av det redaktionella oberoendet.

Ändringsförslag från Patrizia Toia

Ändringsförslag 170
ARTIKEL 1, LED 2

Artikel 1, led kb (nytt) (direktiv 89/552/EEG)

(kb) popularitetsindex: uppskattning av hur 
nöjda lyssnare/tittare/läsare är med en 
radiosändning eller TV-sändning. 

Or. it

Motivering

Det är med hänsyn till direktivets syfte nödvändigt att införa en definition av 
tillfredsställelsen med program.

Ändringsförslag från Patrizia Toia

Ändringsförslag 171
ARTIKEL 1, LED 2

Artikel 1, led kc (nytt) (direktiv 89/552/EEG)

(kc) kvalitetsindex: uppskattning av 
programmet enligt vissa definierade 
parametrar.

Or. it

Motivering

Det är med hänsyn till direktivets syfte nödvändigt att införa en definition av 
programkvaliteten.


