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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag af John Purvis 

Ændringsforslag 172
ARTIKEL 1, NR. 3, LITRA (A)

Artikel 2, stk. 1 (direktiv 89/552/EØF)

(a) I stk. 1 ændres "fjernsynsudsendelser, der 
udsendes af tv-spredningsforetagender" til 
"audiovisuelle medietjenester, der udbydes 
af medietjenesteudbydere" og "udsendelser" 
til "audiovisuelle medietjenester".

(a) I stk. 1 ændres "fjernsynsudsendelser, der 
udsendes af tv-spredningsforetagender" til 
"lineære audiovisuelle medietjenester, der 
udbydes af medietjenesteudbydere" og 
"udsendelser" til "audiovisuelle 
medietjenester".

Or. en

Begrundelse

Definitionen af udsendelse skal ændres, så den omfatter tjenester af samme art som 
traditionelle radio- og tv-tjenester, men som leveres af forskellige platforme.

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

Ændringsforslag 173
ARTIKEL 1, NR. 3, LITRA (A A) (nyt)

Artikel 2, stk. 1 a (nyt) (direktiv 89/552/EØF)

(a a) I artikel 2 indsættes følgende stk. 1 a:
1 a. Medlemsstaterne og Kommissionen 
sikrer under hensyntagen til deres 
respektive kompetencer de audiovisuelle 
medietjenesters pluralisme, frihed og 
uafhængighed.

Or. it

Ændringsforslag af John Purvis 

Ændringsforslag 174
ARTIKEL 1, NR. 3, LITRA (B)

(b) I stk. 2 ændres "tv-
spredningsforetagender" til 
"medietjenesteudbydere".

(b) I stk. 2 ændres "tv-
spredningsforetagender" til "lineære 
medietjenesteudbydere".

Or. en

Ændringsforslag af John Purvis 

Ændringsforslag 175
ARTIKEL 1, NR. 3, LITRA (C)

Artikel 2, stk. 3 (direktiv 89/552/EØF)

(c) I stk. 3 ændres "tv-
spredningsforetagende" til 
"medietjenesteudbyder", "redaktionelle 
beslutninger om programlægningen" til 
"redaktionelle beslutninger om den 
audiovisuelle medietjeneste", "tv-
spredningsvirksomhed" til "audiovisuel 

(c) I stk. 3 ændres "tv-
spredningsforetagende" til "lineær 
medietjenesteudbyder", "redaktionelle 
beslutninger om programlægningen" til 
"redaktionelle beslutninger om den lineære 
audiovisuelle medietjeneste", "tv-
spredningsvirksomhed" til "lineær 
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medievirksomhed", "hvor det først begyndte 
sin tv-spredningsvirksomhed" til "hvor det 
først begyndte sin virksomhed" og 
"beslutningerne om programlægningen" til 
"beslutningerne om den audiovisuelle 
medietjeneste".

audiovisuel medievirksomhed", "hvor det 
først begyndte sin tv-spredningsvirksomhed" 
til "hvor det først begyndte sin virksomhed" 
og "beslutningerne om programlægningen" 
til "beslutningerne om den lineære 
audiovisuelle medietjeneste".

Or. en

Ændringsforslag af Angelika Niebler 

Ændringsforslag 176
ARTIKEL 1, NR. 3, LITRA (C A ) (nyt)

Artikel 2, stk. 3 a (nyt)(direktiv 89/552/EØF)

(c a) Indsættes som stk. 3a:
3a. For ikke-lineære tjenester kan 
medlemsstaterne træffe foranstaltninger i 
henhold til artikel 3, stk. 3-5, og artikel 12, 
stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2000/31/EF (direktivet om 
elektronisk handel).

Or. de

Begrundelse

Der bør tilføjes et nyt stk. til artikel 2 a for at tydeliggøre, at medlemsstaterne har ret til at 
udstede forbud i forbindelse med ikke-lineære tjenester, da de i øjeblikket er omfattet af 
direktivet om elektronisk handel.

Ændringsforslag af Catherine Trautmann 

Ændringsforslag 177
ARTIKEL 1, NR. 3, LITRA. (C A ) (nyt)

Artikel 2, stk. 3 a (nyt)(direktiv 89/552/EØF)

(c a) Indsættes som stk. 3a:
"3 a. Når en medietjenesteudbyder har sit 
hovedsæde i en medlemsstat, men 
hovedparten af dennes finansielle 
ressourcer stammer fra lineære eller ikke-
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lineære audiovisuelle tjenester, der udbydes 
i en anden medlemsstat, anses udbyderen 
for at være etableret i den anden 
medlemsstat, hvor hovedparten af dens 
virksomhed udøves."

Or. fr

Begrundelse

Der bør tilføjes et økonomisk kriterium, når en tjenesteudbyders etableringsland eller -stat 
skal klarlægges, for det er et objektivt og effektivt kriterium.

Ændringsforslag af John Purvis 

Ændringsforslag 178
ARTIKEL 1, NR. 3, LITRA. (E)

Artikel 2, stk. 5 (direktiv 89/552/EØF)

(e) I stk. 5 ændres "tv-
spredningsforetagendet" til 
"medietjenesteudbyderen" og "artikel 52" til 
"artikel 43".

(e) I stk. 5 ændres "tv-
spredningsforetagendet" til "den 
audiovisuelle medietjenesteudbyder" og 
"artikel 52" til "artikel 43".

Or. en

Ændringsforslag af John Purvis 

Ændringsforslag 179
ARTIKEL 1, NR. 3, LITRA. (F)

Artikel 2, stk. 6, afsnit 1 a og 1 b (nyt) (direktiv 89/552/EØF)

Dette direktiv finder ikke anvendelse på 
tjenester, hvor det lineære audiovisuelle 
indhold blot udgør en mindre del og ikke er 
tjenestens hovedformål.
Direktivet omfatter ikke elektroniske aviser, 
tidsskrifter, ugeblade eller bøger, når det 
visuelle indhold hovedsageligt er statisk. 

Or. en
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Ændringsforslag af Erika Mann 

Ændringsforslag 180
ARTIKEL 1, NR. 3, LITRA. (G)

Artikel 2, stk. 7 (direktiv 89/552/EØF)

"7. For at forebygge misbrug eller svig kan 
en medlemsstat vedtage foranstaltninger 
rettet mod en medietjenesteudbyder, der er 
etableret i en anden medlemsstat, men retter 
hele eller størstedelen af sin virksomhed 
mod den førstnævnte medlemsstats område. 
Den førstnævnte medlemsstat fører i hvert 
DA 22 DA enkelt tilfælde bevis for, at det 
forholder sig sådan.

"7. For at forebygge misbrug eller svig på et 
område af almen interesse, der er ikke er 
nævnt i dette direktiv, kan en medlemsstat 
vedtage foranstaltninger rettet mod en 
medietjenesteudbyder, der er etableret i en 
anden medlemsstat, men retter hele eller 
størstedelen af sin virksomhed mod den 
førstnævnte medlemsstats område. Den 
førstnævnte medlemsstat fører i hvert DA 22 
DA enkelt tilfælde bevis for, at det forholder 
sig sådan. Medlemsstaterne må ikke 
forstyrre den frie cirkulation af tjenester 
med de begrundelser, der falder inden for 
dette direktivs koordinerede område.

Or. en

Begrundelse

The Directive aims to achieve a Single Market for audiovisual media services by 
harmonising a set of rules. Article 2.7 in the current wording undermines this objective. It 
allows Member States to block incoming services even if they fully comply with the rules of 
the Directive, i.e. with those rules harmonised to ensure the functioning of the Single Market. 
In accordance with the Treaty and ECJ case law such blocking can only take place in specific 
cases where public order is threatened. The mere fact that a company has been established in 
Member State A for the sole purpose to enjoy the benefit of a more favourable legislation, 
does not constitute an abuse in itself, even if that company conducts activities entirely or 
mainly in Member State B.

Ændringsforslag af Nikolaos Vakalis 

Ændringsforslag 181
ARTIKEL 1, NR. 4, LITRA. (B)

Artikel 2 a, stk. 2 (direktiv 89/552/EØF)

b) I stk. 2 ændres "artikel 22a" til "artikel 
3e".

b) Stk. 2 og 3 ændres således:
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2. Medlemsstaterne kan midlertidigt afvige 
fra stk. 1, hvis følgende betingelser er 
opfyldt:
(a) når en audiovisuel 
medietjenesteudbyder fra en anden 
medlemsstat klart, og i alvorligt og 
væsentlig grad overtræder artikel 22, stk. 1 
eller 2, og/eller artikel 3d og 3e;
(b) når medietjenesteudbyderen i de 
foregående 12 måneder har overtrådt de i 
punkt a omhandlede bestemmelser ved 
mindst to lejligheder;
(c) når den pågældende medlemsstat har 
givet medietjenesteudbyderen og 
Kommissionen skriftlig meddelelse om de 
påståede overtrædelser og om de 
foranstaltninger, den agter at træffe, hvis 
en sådan overtrædelse gentager sig;
(d) når høringer med den sendende 
medlemsstat og Kommissionen ikke har 
resulteret i en mindelig løsning inden for 
15 dage fra den i punkt c omhandlede 
meddelelse, og den påståede overtrædelse 
fortsætter.
Kommissionen træffer inden for to 
måneder efter meddelelsen af de 
foranstaltninger, som medlemsstaten har 
truffet, beslutning om, hvorvidt 
foranstaltningerne er forenelige med 
fællesskabslovgivningen. Hvis den 
beslutter, at de ikke er det, skal 
medlemsstaten straks ophæve de 
pågældende foranstaltninger.
3. Stk. 2 berører ikke anvendelsen af 
enhver procedure, afhjælpende 
foranstaltning eller sanktion i forbindelse 
med de pågældende overtrædelser i den 
medlemsstat, der har jurisdiktion over den 
pågældende medietjenesteudbyder.

Or. en

Begrundelse

Undtagelserne til stk. 1 samt de betingelser, der skal opfyldes i denne henseende, skal omfatte 
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alle de audiovisuelle medietjenester, ikke blot tv-spredningsvirksomhed. Navnlig når det 
gælder om at beskytte mindreårige, bør de ikke-lineære tjenester også være omfattet af denne 
artikel.

Ændringsforslag af John Purvis 

Ændringsforslag 182
ARTIKEL 1, NR. 5

Artikel 3, stk. 1 (direktiv 89/552/EØF)

1. Medlemsstaterne kan kræve, at 
medietjenesteudbydere, som hører under 
deres jurisdiktion, overholder strengere eller 
mere detaljerede bestemmelser på de 
områder, der er omfattet af dette direktiv.

1. Medlemsstaterne kan kræve, at 
medietjenesteudbydere, som hører under 
deres jurisdiktion, overholder strengere eller 
mere detaljerede bestemmelser på de 
områder, der er omfattet af dette direktiv, 
men sådanne bestemmelser kan ikke 
anvendes på medietjenesteudbydere, der 
sender fra andre medlemsstater i 
overensstemmelse med 
oprindelseslandsprincippet..

Or. en

Begrundelse

Det skal tydeliggøres, at oprindelseslandsprincippet finder anvendelse for at sikre, at 
tjenesteudbyderne garanteres en grundlæggende retssikkerhed.

Ændringsforslag af Patrizia Toia 

Ændringsforslag 183
ARTIKEL 1, NR. 5

Artikel 3, stk. 2 (direktiv 89/552/EØF)

2. Medlemsstaterne sikrer ved passende 
midler og inden for rammerne af deres 
retsforskrifter, at medietjenesteudbydere, der 
hører under deres jurisdiktion, reelt 
overholder dette direktiv.

2. Medlemsstaterne sikrer ved passende 
midler og inden for rammerne af deres 
retsforskrifter, at medietjenesteudbydere, der 
hører under deres jurisdiktion, reelt 
overholder dette direktiv, og de indfører 
ligeledes passende sanktioner, der kan 
resultere i en midlertidig ophævelse eller en 
tilbagekaldelse af tilladelsen til at udøve tv-
spredningsvirksomhed.
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Or. it

Ændringsforslag af Patrizia Toia 

Ændringsforslag 184
ARTIKEL 1, NR. 5

Artikel 3, stk. 2 a (nyt) (direktiv 89/552/EØF)

2 a. Medlemsstaterne fremsender en gang 
om året oplysninger om anvendelsen af 
direktivet til fællesskabsinstitutionerne.

Or. it

Ændringsforslag af John Purvis 

Ændringsforslag 185
ARTIKEL 1, NR. 5

Artikel 3, stk. 3 (direktiv 89/552/EØF)

3. Medlemsstaterne fremmer ordninger for 
samregulering på de områder, der samordnes 
ved dette direktiv. Disse ordninger 
tilrettelægges, så de nyder bred accept blandt 
de vigtigste berørte parter og rumme midler 
til effektiv håndhævelse."

3. Med henblik på at nå det i stk. 2 nævnte 
mål, fremmer medlemsstaterne ordninger 
for samregulering og/eller selvregulering på 
de områder, der samordnes ved dette 
direktiv. Disse ordninger tilrettelægges, så 
de nyder bred accept blandt de vigtigste
berørte parter og rumme midler til effektiv 
håndhævelse."

Or. en

Begrundelse

Ordninger for såvel samregulering som selvregulering er effektive metoder til gennemførelse 
og håndhævelse af direktivets målsætninger.

Ændringsforslag af Rebecca Harms 

Ændringsforslag 186
ARTIKEL 1, NR. 5
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Artikel 3, stk. 3 (direktiv 89/552/EØF)

3. Medlemsstaterne fremmer ordninger for 
samregulering på de områder, der 
samordnes ved dette direktiv. Disse 
ordninger tilrettelægges, så de nyder bred 
accept blandt de vigtigste berørte parter og 
rumme midler til effektiv håndhævelse."

3. Medlemsstaterne fremmer på de områder, 
der samordnes ved dette direktiv, ordninger 
på nationalt plan for samregulering og 
selvregulering som et 
lovgivningsinstrument baseret på 
samarbejde mellem statslige organer og 
selvregulering. Disse ordninger 
tilrettelægges, så de nyder bred accept blandt 
de vigtigste berørte parter og rumme midler 
til effektiv håndhævelse."

Or. en

Begrundelse

Self-regulatory bodies have been functioning as an effective and integral element of the 
regulatory ecology across the EU communications industry in many states for well over a 
decade. These models can directly and promptly respond to the consumers.   Accordingly, 
Recital 25 of the proposal states that self- and co-regulation play key roles in guaranteeing 
consumer protection and both should be taken into consideration in particular under the 
aspect of "better regulation". Without the flexibility and the sense of industry responsibility 
that self-regulation affords, there is concern that statutory regulation may therefore not be 
able to provide the public with the same levels of protection that they are currently enjoying.

Ændringsforslag af Angelika Niebler 

Ændringsforslag 187
ARTIKEL 1, NR. 5

Artikel 3, stk. 3 (direktiv 89/552/EØF)

3. Medlemsstaterne fremmer ordninger for 
samregulering på de områder, der 
samordnes ved dette direktiv. Disse 
ordninger tilrettelægges, så de nyder bred 
accept blandt de vigtigste berørte parter og 
rumme midler til effektiv håndhævelse."

3. Med henblik på gennemførelse og 
håndhævelse af bestemmelserne i dette 
direktiv fremmer medlemsstaterne systemer 
til selv- og samregulering. Disse 
tilrettelægges, så de nyder bred accept blandt 
de berørte parter i den pågældende 
medlemsstat og rummer midler til effektiv 
håndhævelse.

Or. de

Begrundelse

Har til formål at præcisere, at begrebet "samregulering" også omfatter egenkontrol og 
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selvregulering, under forudsætning af at det endelige ansvar ligger hos medlemsstaterne. 
Endvidere bør begrebet "bred accept" kun henvise til bred accept i medlemsstaten, ikke i hele 
Fællesskabet.

Ændringsforslag af Erika Mann 

Ændringsforslag 188
ARTIKEL 1, NR. 5

Artikel 3, stk. 3 (direktiv 89/552/EØF)

3. Medlemsstaterne fremmer ordninger for 
samregulering på de områder, der samordnes 
ved dette direktiv. Disse ordninger 
tilrettelægges, så de nyder bred accept blandt 
de vigtigste berørte parter og rumme midler 
til effektiv håndhævelse."

3. Som en metode til at nå direktivets 
målsætninger kan medlemsstaterne frit 
fremme ordninger for selvregulering 
og/eller samregulering på de områder, der 
samordnes ved dette direktiv. Disse 
ordninger tilrettelægges, så de nyder bred 
accept blandt de vigtigste berørte parter og 
rumme midler til effektiv håndhævelse."

Or. en

Begrundelse

Mange medlemsstater har allerede etableret velfungerende, effektive ordninger for 
selvregulering, der beskæftiger sig med de mediepolitiske spørgsmål, der behandles i 
direktivet. Der bør ikke sættes spørgsmålstegn ved disse ordninger for selvregulering.

Ændringsforslag af Paul Rübig 

Ændringsforslag 189
ARTIKEL 1, NR. 5

Artikel 3, stk. 3 (direktiv 89/552/EØF)

3. Medlemsstaterne fremmer ordninger for 
samregulering på de områder, der samordnes 
ved dette direktiv. Disse ordninger 
tilrettelægges, så de nyder bred accept blandt 
de vigtigste berørte parter og rumme midler 
til effektiv håndhævelse."

3. Medlemsstaterne fremmer ordninger for 
selvregulering og samregulering på de 
områder, der samordnes ved dette direktiv. 
Disse ordninger tilrettelægges, så de nyder 
bred accept blandt de vigtigste berørte parter 
og rumme midler til effektiv håndhævelse."

Or. en
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Begrundelse

Numerous examples in mobile communications and the Internet show that effective 
implementation of the provisions in the Directive can also be achieved through self-
regulation. Accordingly, Recital states that self- and co-regulation play key roles in 
guaranteeing consumer protection and both should be taken into consideration in particular 
under the aspect of "better regulation." 

Furthermore the omission of self-regulation from the Directive itself rules out a regulatory 
instrument that has proved very effective in national markets. For example in the UK the 
Association for Television On-Demand (ATVOD) is a self-regulatory body committed to 
protecting consumers of on-demand audiovisual content services provided by its members. 
ATVOD ensures that its members adhere to its code of practice, adjudicates on consumer 
queries and helps promote greater understanding of, and trust in, on-demand services. The 
ATVOD Code of Practice also provides for specific measures to protect children.

Ændringsforslag af Patrizia Toia 

Ændringsforslag 190
ARTIKEL 1, NR. 5

Artikel 3, stk. 3 (direktiv 89/552/EØF)

3. Medlemsstaterne fremmer ordninger for 
samregulering på de områder, der samordnes 
ved dette direktiv. Disse ordninger 
tilrettelægges, så de nyder bred accept blandt 
de vigtigste berørte parter og rumme midler 
til effektiv håndhævelse."

3. Medlemsstaterne fremmer ordninger for 
selvregulering og samregulering på de 
områder, der samordnes ved dette direktiv. 
Disse ordninger tilrettelægges, så de nyder 
bred accept blandt de vigtigste berørte parter 
og rumme midler til effektiv håndhævelse."

Or. it

Begrundelse

Det bør understreges, at retten til information, navnlig med hensyn til invasive og teknologisk 
avancerede kommunikationsmedier, nødvendigvis begrænses af princippet om respekt for 
menneskets værdighed og fortroligheden af de oplysninger, der er omfattet af dette område.

Ændringsforslag af Paul Rübig 

Ændringsforslag 191
ARTIKEL 1, NR. 6

Artikel 3 b, stk. 1 (direktiv 89/552/EØF)
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1. Medlemsstaterne sørger for, at tv-
spredningsforetagender, der er etableret i 
andre medlemsstater, på rimelige og 
fornuftige vilkår og uden forskelsbehandling 
kan få adgang til at sende korte 
nyhedsindslag om arrangementer, der 
vækker stærk interesse i offentligheden og 
transmitteres af et tv-spredningsforetagende 
under deres jurisdiktion.

1. Forudsat at de pågældende tv-
spredningsforetagender indgår aftaler, kan 
medlemsstaterne sørge for, at tv-
spredningsforetagender, der er etableret i 
andre medlemsstater, på rimelige og 
fornuftige vilkår og uden forskelsbehandling 
og mod en rimelig betaling kan få adgang til 
at sende korte nyhedsindslag om 
arrangementer, der vækker stærk interesse i 
offentligheden og transmitteres af et tv-
spredningsforetagende under deres 
jurisdiktion.

Or. en

Begrundelse

Direktivets ordlyd bør afspejle den omstændighed, at retten til korte nyhedsindslag 
traditionelt er baseret på bilaterale aftaler.

Ændringsforslag af Lena Ek 

Ændringsforslag 192
ARTIKEL 1, NR. 6

Artikel 3 b, stk. 1 (direktiv 89/552/EØF)

1. Medlemsstaterne sørger for, at tv-
spredningsforetagender, der er etableret i 
andre medlemsstater, på rimelige og 
fornuftige vilkår og uden forskelsbehandling 
kan få adgang til at sende korte 
nyhedsindslag om arrangementer, der 
vækker stærk interesse i offentligheden og 
transmitteres af et tv-
spredningsforetagende under deres 
jurisdiktion.

1. Medlemsstaterne sørger for, at tv-
spredningsforetagender og nyhedsbureauer, 
der handler på vegne af tv-
spredningsforetagender, der er etableret i 
andre medlemsstater, på rimelige og 
fornuftige vilkår og uden forskelsbehandling 
kan få adgang til at sende korte 
nyhedsindslag om arrangementer, der 
vækker stærk interesse.

Or. en

Begrundelse

The proposed addition to Article 3(b)(1) reproduces the  reference to intermediaries in 
Recital 27 and thus gives additional clarity to the Commission proposal. For events taking 
place outside their country of establishment, broadcasters frequently rely on intermediaries 
such as news agencies to provide short news coverage. The inclusion of a reference to news 
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agencies in Article 3(b) would ensure broadcasters are able to receive this raw international 
news material in the most efficient format for their purposes. To limit the right to 
broadcasters, by excluding news agencies, would establish a right that is more theoretical 
than real because of the practical issues of making crossborder arrangements swiftly, 
particularly when a news event is unexpected.

Ændringsforslag af John Purvis 

Ændringsforslag 193
ARTIKEL 1, NR. 6

Artikel 3 b, stk. 1 (direktiv 89/552/EØF)

1. Medlemsstaterne sørger for, at tv-
spredningsforetagender, der er etableret i 
andre medlemsstater, på rimelige og 
fornuftige vilkår og uden 
forskelsbehandling kan få adgang til at sende 
korte nyhedsindslag om arrangementer, der 
vækker stærk interesse i offentligheden og 
transmitteres af et tv-spredningsforetagende 
under deres jurisdiktion.

1. Medlemsstaterne sørger for, at tv-
spredningsforetagender, der er etableret i 
andre medlemsstater, mod rimelig betaling
og uden forskelsbehandling kan få adgang til 
at sende korte nyhedsindslag om 
arrangementer, der vækker stærk interesse i 
offentligheden og transmitteres af et tv-
spredningsforetagende under deres 
jurisdiktion.

Or. en

Begrundelse

Korte uddrag bør være tilgængelige for andre herunder bureauer, når blot der betales en 
rimelig pris for rettighederne, og de anerkendes offentligt.

Ændringsforslag af Angelika Niebler 

Ændringsforslag 194
ARTIKEL 1, NR. 6

Artikel 3 b, stk. 1 (direktiv 89/552/EØF)

1. Medlemsstaterne sørger for, at tv-
spredningsforetagender, der er etableret i 
andre medlemsstater, på rimelige og 
fornuftige vilkår og uden forskelsbehandling 
kan få adgang til at sende korte 
nyhedsindslag om arrangementer, der 
vækker stærk interesse i offentligheden og 
transmitteres af et tv-spredningsforetagende 

1. Alle medlemsstater skal garantere, at tv-
spredningsforetagender, der er etableret i 
andre medlemsstater, på rimelige og 
fornuftige vilkår og uden forskelsbehandling 
kan få adgang til at sende korte 
nyhedsindslag om arrangementer, der 
vækker stærk interesse i offentligheden og 
transmitteres af et tv-spredningsforetagende 
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under deres jurisdiktion. under deres jurisdiktion.

Or. de

Begrundelse

Har til formål at præcisere, at direktivet indfører en fællesskabsret til at udsende korte 
nyhedsindslag.

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

Ændringsforslag 195
ARTIKEL 1, NR. 6

Artikel 3 b, stk. 1 a (nyt) (direktiv 89/552/EØF)

1 a. Medlemsstaterne kan foreslå, at nogle 
begivenheder, der anses for at være af stor 
betydning for samfundet, og som ikke 
optræder på den i artikel 3 a omhandlede 
liste, ikke udsendes med eneret af tv-
spredningsforetagender under deres 
jurisdiktion, når deres store betydning, 
uforudsigelighed eller tidsmæssige årsager 
kræver det. Sådanne anmodninger 
underlægges en fremskyndet 
verifikationsprocedure i stil med den, der er 
fastlagt i artikel 3 b, stk. 2.

Or. it

Ændringsforslag af Rebecca Harms

Ændringsforslag 196
ARTIKEL 1, NR. 6

Artikel 3 b, stk. 1 a (nyt) (direktiv 89/552/EØF)

1 a. Medlemsstaterne træffer alle de 
nødvendige foranstaltninger til at sikre, at 
godkendte tv-spredningsforetagender under 
deres jurisdiktion og tv-
spredningsforetagender etableret i andre 
medlemsstater ikke forhindres i på rimelige 
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og fornuftige vilkår og uden 
forskelsbehandling at få adgang til at sende 
begivenheder, der vækker stærk interesse i 
offentligheden og transmitteres af et tv-
spredningsforetagende under deres 
jurisdiktion, og modtager en passende 
betaling herfor.

Or. en

Begrundelse

Europa-Kommissionens forslag om retten til at sende korte indslag sikrer ikke borgerne 
adgang til information om begivenheder af betydning for samfundet. Det er derfor nødvendigt 
at indføre en ret på fællesskabsplan til at sende korte indslag. Endvidere vil en sådan 
bestemmelse også tjene det stadig gyldige mål at bringe fællesskabsdirektivet i 
overensstemmelse med Europarådets konvention.

Ændringsforslag af Rebecca Harms

Ændringsforslag 197
ARTIKEL 1, NR. 6

Artikel 3 b, stk. 2 (direktiv 89/552/EØF)

2. Tv-spredningsforetagenderne kan frit 
vælge de korte nyhedsindslag fra det 
transmitterende tv-spredningsforetagendes 
signal på betingelse af, at de som minimum 
oplyser kilden.

2. Godkendte tv-spredningsforetagender
kan enten frit vælge de korte nyhedsindslag 
fra det transmitterende tv-
spredningsforetagendes signal på betingelse 
af, at de som minimum oplyser kilden, eller 
de kan selv få adgang til begivenheden med 
ret til at sende korte indslag.

Or. en

Begrundelse

Adgang til selve begivenheden kan også være et alternativ for at skaffe det materiale, der er 
nødvendigt med henblik på korte indslag.

Ændringsforslag af Angelika Niebler

Ændringsforslag 198
ARTIKEL 1, NR. 6
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Artikel 3 b, stk. 2 (direktiv 89/552/EØF)

2. Tv-spredningsforetagenderne kan frit 
vælge de korte nyhedsindslag fra det 
transmitterende tv-spredningsforetagendes 
signal på betingelse af, at de som minimum 
oplyser kilden.

2. Tv-spredningsforetagenderne kan enten 
frit vælge de korte nyhedsindslag fra det 
transmitterende tv-spredningsforetagendes 
signal på betingelse af, at de som minimum 
oplyser kilden, eller de kan selv få adgang 
til begivenheden med henblik på 
transmission i overensstemmelse med 
medlemsstatens lovgivning.

Or. de

Begrundelse

Det bør være op til medlemsstaten at beslutte, hvorvidt retten til at transmittere korte indslag 
omfatter fysisk adgang til begivenheden eller adgang til signalet.

Ændringsforslag af Patrizia Toia

Ændringsforslag 199
ARTIKEL 1, NR. 6

Artikel 3 b, stk. 2 (direktiv 89/552/EØF)

2. Tv-spredningsforetagenderne kan frit 
vælge de korte nyhedsindslag fra det 
transmitterende tv-spredningsforetagendes 
signal på betingelse af, at de som minimum 
oplyser kilden.

2. Tv-spredningsforetagenderne kan frit 
vælge at sende de korte nyhedsindslag fra 
det transmitterende tv-
spredningsforetagendes signal, forudsat at 
kilden som minimum oplyses.

Or. it

Ændringsforslag af John Purvis

Ændringsforslag 200
ARTIKEL 1, NR. 6

Artikel 3 c, afsnit 1, indledning (direktiv 89/552/EØF)

Medlemsstaterne sørger for, at udbydere af 
audiovisuelle medietjenester under deres 
jurisdiktion giver modtagerne af ydelserne 
let, umiddelbar og vedvarende adgang til 

Medlemsstaterne sørger med alle 
hensigtsmæssige metoder for, at udbydere 
af lineære audiovisuelle medietjenester 
under deres jurisdiktion giver modtagerne af 
ydelserne let, umiddelbar og vedvarende 



AM\630521DA.doc PE 378.524v03-00 17/88 AM\

DA

følgende oplysninger som minimum: adgang til følgende oplysninger som 
minimum:

Or. en

Begrundelse

Giver medlemsstaterne mulighed for at anvende selvregulering og samregulering.

Direktivet bør kun finde anvendelse på lineære tjenester.

Ændringsforslag af Pilar del Castillo Vera

Ændringsforslag 201
ARTIKEL 1, NR. 6

Artikel 3 c, afsnit 1, indledning (direktiv 89/552/EØF)

Medlemsstaterne sørger for, at udbydere af 
audiovisuelle medietjenester under deres 
jurisdiktion giver modtagerne af ydelserne 
let, umiddelbar og vedvarende adgang til 
følgende oplysninger som minimum:

Medlemsstaterne sørger for, at udbydere af 
audiovisuelle medietjenester under deres 
jurisdiktion giver modtagerne af ydelserne 
let, umiddelbar og vedvarende adgang til en 
digital adresse, der indeholder følgende 
oplysninger som minimum:

Or. es

Begrundelse

Alene for at spare tid vil det være hensigtsmæssigt at forsyne brugerne med detaljeret 
information via en mekanisme, der ikke forlænger forteksterne unødigt.

Ændringsforslag af Eluned Morgan

Ændringsforslag 202
ARTIKEL 1, NR. 6

Artikel 3 c, afsnit 1, indledning (direktiv 89/552/EØF)

Medlemsstaterne sørger for, at udbydere af 
audiovisuelle medietjenester under deres 
jurisdiktion giver modtagerne af ydelserne 
let, umiddelbar og vedvarende adgang til 
følgende oplysninger som minimum:

Medlemsstaterne sørger med alle 
hensigtsmæssige midler for, at udbydere af 
audiovisuelle medietjenester under deres 
jurisdiktion giver modtagerne af ydelserne 
let, umiddelbar og vedvarende adgang til 
følgende oplysninger som minimum:
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Or. en

Begrundelse

Formuleringen bør være konsekvent og give medlemsstaterne mulighed for at anvende 
samregulering.

Ændringsforslag af John Purvis

Ændringsforslag 203
ARTIKEL 1, NR. 6

Artikel 3 c, afsnit 1, litra b (direktiv 89/552/EØF)

(b) den fysiske adresse, hvor 
medietjenesteudbyderen er etableret

(b) den fysiske adresse og postadresse, hvor 
medietjenesteudbyderen er etableret

Or. en

Ændringsforslag af Umberto Pirilli, Roberta Angelilli og Cristiana Muscardini

Ændringsforslag 204
ARTIKEL 1, NR. 6

Artikel 3 c, litra d a (nyt) (direktiv 89/552/EØF)

(d a) angivelse af indhold, der er uegnet for 
mindreårige, eller effektive 
filtreringssystemer, der forhindrer adgang 
for mindreårige til information, der i 
alvorlig grad kan skade deres fysiske og 
psykiske udvikling.

Or. it

Begrundelse

I artikel 3 c fastsættes minimumsbestemmelser for audiovisuelle medietjenesteudbydere; disse 
bestemmelser kan ikke begrænses til at gøre det let at identificere udbydere, men bør også 
omfatte udbydernes anvendelse af specifikke foranstaltninger for at beskytte mindreårige.
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Ændringsforslag af John Purvis

Ændringsforslag 205
ARTIKEL 1, NR. 6

Artikel 3 d (direktiv 89/552/EØF)

Medlemsstaterne træffer passende 
foranstaltninger for at sikre, at 
audiovisuelle medietjenester, som hører 
under deres jurisdiktion, ikke udbydes på en 
måde, der i alvorlig grad kan skade 
mindreåriges fysiske, psykiske eller 
moralske udvikling.

Medlemsstaterne sikrer med passende 
midler, at lineære audiovisuelle 
medietjenester, som hører under deres 
jurisdiktion, ikke udbydes på en måde, der i 
alvorlig grad kan skade mindreåriges 
fysiske, psykiske eller moralske udvikling.

Or. en

Begrundelse

Giver medlemsstaterne mulighed for at anvende selvregulering og samregulering.

Direktivet bør kun finde anvendelse på lineære tjenester.

Ændringsforslag af Umberto Guidoni, Vittorio Prodi og Patrizia Toia

Ændringsforslag 206
ARTIKEL 1, NR. 6

Artikel 3 d (direktiv 89/552/EØF)

Medlemsstaterne træffer passende 
foranstaltninger for at sikre, at 
audiovisuelle medietjenester, som hører 
under deres jurisdiktion, ikke udbydes på 
en måde, der i alvorlig grad kan skade 
mindreåriges fysiske, psykiske eller 
moralske udvikling.

1. Audiovisuelle udsendelser eller 
audiovisuelle medietjenester, der i alvorlig 
grad kan skade mindreåriges fysiske, 
psykiske eller moralske udvikling, forbydes.

2. Medlemsstaterne træffer passende 
foranstaltninger til at sikre, at dette forbud 
håndhæves.

Or. it
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Ændringsforslag af Eluned Morgan

Ændringsforslag 207
ARTIKEL 1, NR. 6

Artikel 3 d (direktiv 89/552/EØF)

Medlemsstaterne træffer passende 
foranstaltninger for at sikre, at 
audiovisuelle medietjenester, som hører 
under deres jurisdiktion, ikke udbydes på en 
måde, der i alvorlig grad kan skade 
mindreåriges fysiske, psykiske eller 
moralske udvikling.

Medlemsstaterne sikrer med passende 
midler, at audiovisuelle medietjenester, som 
hører under deres jurisdiktion, ikke udbydes 
på en måde, der i alvorlig grad kan skade 
mindreåriges fysiske, psykiske eller 
moralske udvikling.

Or. en

Begrundelse

Formuleringen bør være konsekvent og give medlemsstaterne mulighed for at anvende 
samregulering.

Ændringsforslag af Nikolaos Vakalis

Ændringsforslag 208
ARTIKEL 1, NR. 6

Artikel 3 d (direktiv 89/552/EØF)

Medlemsstaterne træffer passende 
foranstaltninger for at sikre, at audiovisuelle 
medietjenester, som hører under deres 
jurisdiktion, ikke udbydes på en måde, der i 
alvorlig grad kan skade mindreåriges 
fysiske, psykiske eller moralske udvikling.

Medlemsstaterne træffer passende 
foranstaltninger for at sikre, at audiovisuelle 
medietjenester og audiovisuelle 
kommercielle kommunikationer, som hører 
under deres jurisdiktion, ikke udbydes på en 
måde, der i alvorlig grad kan skade 
mindreåriges fysiske, psykiske eller 
moralske udvikling.

Or. en

Begrundelse

Formuleringen af denne artikel er alt for restriktiv. Beskyttelse af mindreåriges velfærd er et 
alt for vigtigt princip til at gå på kompromis, uanset hvilken form den audiovisuelle 
medietjeneste måtte tage.
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Ændringsforslag af Catherine Trautmann

Ændringsforslag 209
ARTIKEL 1, NR. 6

Artikel 3 d, afsnit 1 a (nyt) (direktiv 89/552/EØF)

De sørger navnlig for ikke at tillade 
kommercielle kommunikationer, 
sponsorering, reklamer eller 
produktplacering af produkter, der er 
fremstillet i modstrid med folkeretten om 
forbud mod børnearbejde.

Or. fr

Begrundelse

Det ville være hyklerisk at påstå, at man beskytter mindreåriges moralitet ved at henlede 
deres opmærksomhed som unge forbrugere på produkter fremstillet ulovligt af børn.

Ændringsforslag af Umberto Pirilli, Roberta Angelilli og Cristiana Muscardini

Ændringsforslag 210
ARTIKEL 1, NR. 6

Artikel 3 d, afsnit 1 a (nyt) (direktiv 89/552/EØF)

Medlemsstaterne sikrer, at de audiovisuelle 
medietjenesteudbydere under deres 
jurisdiktion under ingen omstændigheder 
udsender nogen form for 
børnepornografisk materiale, og at 
overtrædelser straffes med administrative 
eller strafferetlige sanktioner.

Or. it

Begrundelse

I lyset af det, der sker i mange medlemsstater med børn, der forsvinder og myrdes, 
pædofilirelaterede lovovertrædelser, distribution af pornografisk materiale, internetsteder, 
der tilskynder til udnyttelse af børn og øget vold mod kvinder, er det vigtigt at gribe 
konsekvent og beslutsomt ind over for en social svøbe, der navnlig berører uskyldige og 
sårbare aldersgrupper.



AM\630521DA.doc PE 378.524v03-00 22/88 AM\

DA

Ændringsforslag af Umberto Pirilli, Roberta Angelilli og Cristiana Muscardini

Ændringsforslag 211
ARTIKEL 1, NR. 6

Artikel 3 d, afsnit 1 b (nyt) (direktiv 89/552/EØF)

Medlemsstaterne sikrer, at de audiovisuelle 
medietjenester under deres jurisdiktion 
leverer systemer til filtrering af indhold, der 
er skadeligt for mindreåriges fysiske, 
psykiske og moralske udvikling.

Or. it

Begrundelse

I lyset af det, der sker i mange medlemsstater med børn, der forsvinder og myrdes, 
pædofilirelaterede lovovertrædelser, distribution af pornografisk materiale, internetsteder, 
der tilskynder til udnyttelse af børn og øget vold mod kvinder, er det vigtigt at gribe 
konsekvent og beslutsomt ind over for en social svøbe, der navnlig berører uskyldige og 
sårbare aldersgrupper.

Ændringsforslag af Umberto Pirilli, Roberta Angelilli og Cristiana Muscardini

Ændringsforslag 212
ARTIKEL 1, NR. 6

Artikel 3 d, afsnit 1 c (nyt) (direktiv 89/552/EØF)

Medlemsstaterne opfordrer de 
audiovisuelle medietjenesteudbydere til at 
gennemføre informationskampagner for at 
forhindre vold mod kvinder og 
mindreårige, hvor det er muligt i 
samarbejde med offentlige og private 
organisationer og sammenslutninger inden 
for denne sektor.

Or. it

Begrundelse

I lyset af det, der sker i mange medlemsstater med børn, der forsvinder og myrdes, 
pædofilirelaterede lovovertrædelser, distribution af pornografisk materiale, internetsteder, 
der tilskynder til udnyttelse af børn og øget vold mod kvinder, er det vigtigt at gribe 
konsekvent og beslutsomt ind over for en social svøbe, der navnlig berører uskyldige og 
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sårbare aldersgrupper.

Ændringsforslag af Patrizia Toia

Ændringsforslag 213
ARTIKEL 1, NR. 6

Artikel 3 e (nyt) (direktiv 89/552/EØF)

Medlemsstaterne sikrer ved passende 
midler, at audiovisuelle medietjenester og 
audiovisuel kommerciel kommunikation fra 
tjenesteudbydere under deres jurisdiktion, 
ikke på nogen måde tilskynder til had på 
grund af køn, race, etnisk oprindelse, 
religion eller tro, handicap, alder eller 
seksuel orientering.

1. Audiovisuelle transmissioner, 
audiovisuelle medietjenester og audiovisuel 
kommerciel kommunikation, der på en eller 
anden måde tilskynder til had på grund af 
køn, race, etnisk oprindelse, religion eller 
tro, handicap, alder eller seksuel orientering, 
forbydes.

2. Medlemsstaterne træffer passende 
foranstaltninger til at sikre, at dette forbud 
håndhæves.

Or. it

Ændringsforslag af Catherine Trautmann

Ændringsforslag 214
ARTIKEL 1, NR. 6

Artikel 3 e (direktiv 89/552/EØF)

Medlemsstaterne sikrer ved passende midler, 
at audiovisuelle medietjenester og 
audiovisuel kommerciel kommunikation fra 
tjenesteudbydere under deres jurisdiktion, 
ikke på nogen måde tilskynder til had på 
grund af køn, race, etnisk oprindelse, 
religion eller tro, handicap, alder eller 
seksuel orientering.

Medlemsstaterne sikrer ved passende midler, 
at audiovisuelle medietjenester og 
audiovisuel kommerciel kommunikation fra 
tjenesteudbydere under deres jurisdiktion, 
ikke på nogen måde tilskynder til had på 
grund af køn, race, etnisk oprindelse, 
religion eller tro, handicap, alder eller 
seksuel orientering. Derimod sørger de for 
at motivere medietjenesteudbyderne og 
støtte dem i deres bestræbelser på at 
fremme adgangen for psykisk eller fysisk 
handicappede.

Or. fr
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Begrundelse

Det er ikke tilstrækkeligt at forbyde diskriminerende indhold, det er nødvendigt konkret at 
udmønte den sociale, økonomiske og kulturelle udfordring, som adgang til programmerne for 
handicappede og ældre udgør. 

Ændringsforslag af Pilar del Castillo Vera

Ændringsforslag 215
ARTIKEL 1, NR. 6

Artikel 3 f (direktiv 89/552/EØF)

1. Medlemsstaterne sørger for, at 
medietjenesteudbydere under deres 
jurisdiktion, når det er muligt, ved passende 
midler fremmer produktionen af og 
adgangen til europæiske programmer som 
defineret i artikel 6.

udgår

2. Medlemsstaterne sørger for, at 
medietjenesteudbydere under deres 
jurisdiktion ikke sender spillefilm uden for 
de perioder, der er aftalt med 
rettighedshaverne.
3. Medlemsstaterne indberetter til 
Kommissionen, hvordan foranstaltningen i 
stk. 1 er gennemført, senest ved udgangen 
af det fjerde år efter vedtagelsen af dette 
direktiv og derefter hvert tredje år.
4. På grundlag af medlemsstaternes 
oplysninger aflægger Kommissionen 
rapport til Europa-Parlamentet og Rådet 
om anvendelsen af stk. 1 og redegør 
herunder for den markedsmæssige og 
teknologiske udvikling.

Or. es

Begrundelse

Efterhånden som tjenesterne bliver mere specialiserede, der oprettes temakanaler, og den 
digitale æra fører til en tilsvarende stigning i udbuddet af lineære og ikke-lineære tjenester, 
bliver brugen af kvoter overflødig. Det er brugernes og ikke lovgivers interesser, der bør 
diktere, hvilken type tjenester udbyderne tilbyder.
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Ændringsforslag af Eluned Morgan

Ændringsforslag 216
ARTIKEL 1, NR. 6

Artikel 3 f, stk. 1 (direktiv 89/552/EØF)

1. Medlemsstaterne sørger for, at 
medietjenesteudbydere under deres 
jurisdiktion, når det er muligt, ved passende 
midler fremmer produktionen af og 
adgangen til europæiske programmer som 
defineret i artikel 6.

udgår

Or. en

Begrundelse

Jf. begrundelsen til betragtning 13 for en redegørelse for udvidelsen af direktivet til at 
omfatte ikke-lineære tjenester. Kvotebestemmelser for lineære tjenester er omfattet af artikel 4 
og 5 i det eksisterende direktiv.

Ændringsforslag af John Purvis

Ændringsforslag 217
ARTIKEL 1, NR. 6

Artikel 3 f, stk. 1 (direktiv 89/552/EØF)

1. Medlemsstaterne sørger for, at 
medietjenesteudbydere under deres 
jurisdiktion, når det er muligt, ved passende 
midler fremmer produktionen af og 
adgangen til europæiske programmer som 
defineret i artikel 6.

1. Medlemsstaterne tilskynder til, at 
medietjenesteudbydere under deres 
jurisdiktion, når det er muligt, ved passende 
midler fremmer produktionen af og 
adgangen til europæiske programmer som 
defineret i artikel 6.

Or. en

Begrundelse

Med den større diversitet, som flere tjenester tilbyder, er kvotebestemmelserne unødvendige. 
Der findes mere effektive metoder til at fremme produktion og udsendelse af europæiske 
værker.
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Ændringsforslag af Nikolaos Vakalis

Ændringsforslag 218
ARTIKEL 1, NR. 6

Artikel 3 f, stk. 1 (direktiv 89/552/EØF)

1. Medlemsstaterne sørger for, at 
medietjenesteudbydere under deres 
jurisdiktion, når det er muligt, ved passende 
midler fremmer produktionen af og 
adgangen til europæiske programmer som 
defineret i artikel 6.

1. Medlemsstaterne sørger for, at 
medietjenesteudbydere under deres 
jurisdiktion ved passende midler fremmer 
produktionen af og adgangen til europæiske 
programmer som defineret i artikel 6.

Or. en

Begrundelse

Tilbage i 1989 var formålet med denne artikel at indføre bestemmelsen om fremme af 
europæiske værker gnidningsfrit og gradvist. I dag er det inden for rammerne af Lissabon-
strategien nødvendigt at foreslå mere krævende bestemmelser i forbindelse med dette 
spørgsmål for at fremme den europæiske audiovisuelle industri og opretholde Europas rige 
kulturelle mangfoldighed. Derfor bør medlemsstaterne ikke have nogen undskyldninger for 
ikke at yde den nødvendige indsats for at fremme europæiske produktioner.

Ændringsforslag af Lena Ek

Ændringsforslag 219
ARTIKEL 1, NR. 6

Artikel 3 f, styk 1 (direktiv 89/552/EØF)

1. Medlemsstaterne sørger for, at 
medietjenesteudbydere under deres 
jurisdiktion, når det er muligt, ved passende 
midler fremmer produktionen af og 
adgangen til europæiske programmer som 
defineret i artikel 6.

1. Medlemsstaterne tilskynder til, at 
medietjenesteudbydere under deres 
jurisdiktion, når det er muligt, fremmer 
produktionen af og adgangen til europæiske 
programmer som defineret i artikel 6.

Or. en

Begrundelse

Markedet for ikke-linenære tjenester befinder sig i en meget tidlig fase. Ved at kræve 
kulturelle kvoter eller finansielle bidrag, hvis det overhovedet er muligt, risikerer man at 
underminere udviklingen af nye tjenester. Færre hindringer for distribution burde også have 
en positiv indvirkning på kulturel mangfoldighed.
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Ændringsforslag af Erika Mann

Ændringsforslag 220
ARTIKEL 1, NR. 6

Artikel 3 f, styk 1 (direktiv 89/552/EØF)

1. Medlemsstaterne sørger for, at 
medietjenesteudbydere under deres 
jurisdiktion, når det er muligt, ved passende 
midler fremmer produktionen af og 
adgangen til europæiske programmer som 
defineret i artikel 6.

1. Medlemsstaterne sørger for, at lineære 
audiovisuelle medietjenesteudbydere under 
deres jurisdiktion, når det er muligt, ved 
passende midler fremmer produktionen af og 
adgangen til europæiske programmer som 
defineret i artikel 6.

Or. en

Begrundelse

I en on-demand tid vil forbrugerne få et meget bredere og mere forskelligartet udbud af 
audiovisuelt indhold. De kan også frit vælge, hvilket indhold de ønsker at se på et givent 
tidspunkt. Dette gør kvoter og produktionsforpligtelser i den ikke-lineære verden overflødige.

Ændringsforslag af Dominique Vlasto

Ændringsforslag 221
ARTIKEL 1, NR. 6

Artikel 3 f, stk. 1, afsnit 1 a (nyt) (direktiv 89/552/EØF)

Når der er tale om ikke-lineære tjenester, 
kan fremme af produktionen ske i henhold 
til følgende retningslinjer: 
minimumsinvesteringer i europæiske 
produktioner afhængigt af omsætningen, 
minimumsandel af europæiske 
produktioner i kataloget over video-on-
demand og en attraktiv eksponering af 
europæiske produktioner i elektroniske 
programoversigter.

Or. fr

Begrundelse

Det er vigtigt, at de ikke-lineære tjenester bidrager til at støtte og fremme de europæiske 
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værker inden for rammerne af lovgivningsmæssige forpligtelser fastsat i direktivet. Disse 
tjenester udbydes oftest af store virksomheder med en finansiel formåen, der ligger langt over 
radiospredningsforetagendernes, som f.eks. telekommunikationsoperatører, internetudbydere 
osv. Hvis kun radiospredningsforetagenderne pålægges forpligtelser til kulturel 
mangfoldighed, vil det i alvorlig grad kunne true den europæiske produktion.

Ændringsforslag af Patrizia Toia

Ændringsforslag 222
ARTIKEL 1, NR. 6

Artikel 3 f, stk. 1 (direktiv 89/552/EØF)

1. Medlemsstaterne sørger for, at 
medietjenesteudbydere under deres 
jurisdiktion, når det er muligt, ved passende 
midler fremmer produktionen af og 
adgangen til europæiske programmer som 
defineret i artikel 6.

1. Medlemsstaterne sørger for, at 
medietjenesteudbydere under deres 
jurisdiktion (når det er muligt, til dels på 
grundlag af deres eget direkte input) ved 
passende midler fremmer produktionen af og 
adgangen til europæiske programmer som 
defineret i artikel 6, samtidig med at de 
respekterer konkurrencen mellem de 
forskellige distributionsmarkeder for 
mindst 48 % af de udsendte værkers 
vedkommende; denne kvote anvendes på 
daglig basis, og mindst 20 % af den skal 
sendes i prime time.

Or. it

Begrundelse

Den europæiske industri skal, hvis den skal vokse sammenlignet med industrien i USA, Indien, 
Latinamerika og Kina, have udsigt til denne form for akkumuleringsrate, som kun vil være 
mulig, hvis transmission og udsendelse af de producerede værker er sikret.

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

Ændringsforslag 223
ARTIKEL 1, NR. 6

Artikel 3 g, indledning og litra a, b og c (direktiv 89/552/EØF)

Medlemsstaterne sikrer, at audiovisuel 
kommerciel kommunikation, der udsendes 
af tjenesteudbydere under deres jurisdiktion, 

Medlemsstaterne sikrer, at audiovisuel 
kommerciel kommunikation, der udsendes 
af tjenesteudbydere under deres jurisdiktion, 
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lever op til følgende krav: lever op til de principper, der er fastsat i 
Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder, og navnlig 
følgende krav:

(a) Audiovisuel kommerciel kommunikation
skal klart kunne identificeres som sådan. 
Skjult audiovisuel kommerciel 
kommunikation er forbudt.

(a) Audiovisuel kommerciel kommunikation 
må ikke:

(i) krænke menneskets værdighed
(ii) være diskriminerende med hensyn til 
køn, race, etnisk oprindelse, tro, handicap, 
alder eller seksuel orientering
(iii) krænke personer på grund af deres 
religiøse eller politiske overbevisning
(iv) tilskynde til adfærd, der kan være til 
skade for sundheden eller for sikkerheden 
(v) tilskynde til adfærd, der kan være til 
skade for miljøbeskyttelsen

(b) Der må ikke bruges subliminale 
teknikker i audiovisuel kommerciel 
kommunikation.

(b) Der må ikke bruges subliminale 
teknikker i audiovisuel kommerciel 
kommunikation.

(c) Audiovisuel kommerciel kommunikation 
må ikke: 

i) være diskriminerende med hensyn til 
race, køn eller nationalitet 
ii) krænke personer på grund af deres 
religiøse eller politiske overbevisning
iii) tilskynde til adfærd, der kan være til 
skade for sundheden eller for sikkerheden 
iv) tilskynde til adfærd, der kan være til 
skade for miljøbeskyttelsen.

(c) Audiovisuel kommerciel kommunikation 
skal klart kunne identificeres som sådan. 
Skjult audiovisuel kommerciel 
kommunikation er forbudt.

Or. it

(Litra a) og c) i Kommissionens tekst er blevet henholdsvis litra c) og a) i Parlamentets 
ændringsforslag. Det tidligere litra c) (der nu er blevet litra a)) er endvidere blevet ændret.

Begrundelse

Ændringsforslaget søger at udvide bestemmelserne om ikke-diskrimination i 
overensstemmelse med artikel 21 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende 
rettigheder og tager udgangspunkt i teksten i det eksisterende direktiv, der er mere 
udtømmende.
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Ændringsforslag af John Purvis

Ændringsforslag 224
ARTIKEL 1, NR. 6

Artikel 3 g, indledning (direktiv 89/552/EØF)

Medlemsstaterne sikrer, at audiovisuel 
kommerciel kommunikation, der udsendes 
af tjenesteudbydere under deres jurisdiktion, 
lever op til følgende krav:

Medlemsstaterne sikrer, at audiovisuel 
kommerciel kommunikation, der 
transmitteres som en del af lineære, 
audiovisuelle medieprogrammer, der 
udsendes af tjenesteudbydere under deres 
jurisdiktion, lever op til følgende krav:

Or. en

Begrundelse

Hvis definitionen begrænses til lineære, audiovisuelle kommercielle kommunikationer, vil det 
nedbringe muligheden for sammenblanding med definitionerne af kommercielle 
kommunikationer i anden EU-lovgivning som f.eks. direktivet om elektronisk handel og 
direktivet om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation.

Ændringsforslag af Patrizia Toia

Ændringsforslag 225
ARTIKEL 1, NR. 6

Artikel 3 g, indledning (direktiv 89/552/EØF)

Medlemsstaterne sikrer, at audiovisuel 
kommerciel kommunikation, der udsendes 
af tjenesteudbydere under deres jurisdiktion, 
lever op til følgende krav:

Medlemsstaterne sikrer, at audiovisuel 
kommerciel kommunikation, der udsendes 
af tjenesteudbydere under deres jurisdiktion, 
lever op til principperne i Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende 
rettigheder og navnlig følgende krav:

Or. it

Ændringsforslag af John Purvis

Ændringsforslag 226
ARTIKEL 1, NR. 6

Artikel 3 g, indledning (direktiv 89/552/EØF)
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Medlemsstaterne sikrer, at audiovisuel 
kommerciel kommunikation, der udsendes 
af tjenesteudbydere under deres jurisdiktion, 
lever op til følgende krav:

Medlemsstaterne sikrer, at audiovisuel 
kommerciel kommunikation, som sendes 
som en del af lineære, audiovisuelle 
medieprogrammer, der udsendes af 
tjenesteudbydere under deres jurisdiktion, 
lever op til følgende krav:

Or. en

Begrundelse

Hvis definitionen begrænses til lineære, audiovisuelle kommercielle kommunikationer, vil det 
nedbringe muligheden for sammenblanding med definitionerne af kommercielle 
kommunikationer i anden EU-lovgivning som f.eks. direktivet om elektronisk handel og 
direktivet om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation.

Ændringsforslag af Dominique Vlasto

Ændringsforslag 227
ARTIKEL 1, NR. 6

Artikel 3 g, litra a (direktiv 89/552/EØF)

(a) Audiovisuel kommerciel kommunikation 
skal klart kunne identificeres som sådan. 
Skjult audiovisuel kommerciel 
kommunikation er forbudt.

(a) Audiovisuel kommerciel kommunikation 
skal klart kunne identificeres som sådan og 
være klart adskilt fra resten af programmet 
både tidsmæssigt og rumligt ved hjælp af 
optiske eller akustiske midler. Skjult 
audiovisuel kommerciel kommunikation er 
forbudt.

Or. fr

Begrundelse

Princippet om streng adskillelse af reklamer fra udsendelsesindholdet er vigtigt for at 
beskytte tv-seeren/forbrugeren, og nødvendiggør en klar identifikation af reklameindholdet 
ved hjælp af optiske og visuelle midler.

Ændringsforslag af Gianni De Michelis

Ændringsforslag 228
ARTIKEL 1, NR. 6

Artikel 3 g, litra a (direktiv 89/552/EØF)
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(a) Audiovisuel kommerciel kommunikation 
skal klart kunne identificeres som sådan. 
Skjult audiovisuel kommerciel 
kommunikation er forbudt.

(a) Audiovisuel kommerciel kommunikation 
skal klart kunne identificeres som sådan. 
Skjult reklame, uretmæssig fremhævelse og 
produktintegration er forbudt.

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med ændringsforslaget til artikel 1, nyt nr. (ka) og (kb).

Ændringsforslag af John Purvis

Ændringsforslag 229
ARTIKEL 1, NR. 6

Artikel 3 g, litra c, punkt i (direktiv 89/552/EØF)

i) være diskriminerende med hensyn til 
race, køn eller nationalitet

i) være krænkende på grund af 
diskrimination med hensyn til race, køn 
eller nationalitet

Or. en

Begrundelse

At forbyde reklamer på grund af diskrimination generelt er for bredt og vil være vanskeligt at 
regulere.

Ændringsforslag af Patrizia Toia

Ændringsforslag 230
ARTIKEL 1, NR. 6

Artikel 3 g, litra c, punkt i og ii (direktiv 89/552/EØF)

i) være diskriminerende med hensyn til 
race, køn eller nationalitet

i) krænke menneskets værdighed

ii) krænke personer på grund af deres 
religiøse eller politiske overbevisning

ii) krænke børns rettigheder

Or. it
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Ændringsforslag af Rebecca Harms og Monica Frassoni

Ændringsforslag 231
ARTIKEL 1, NR. 6

Artikel 3 g, litra c, punkt ii (direktiv 89/552/EØF)

ii) krænke personer på grund af deres 
religiøse eller politiske overbevisning

udgår

Or. en

Begrundelse

Der bør findes en fælles beskyttelsesstandard for alle audiovisuelle medietjenester og for 
audiovisuel kommerciel kommunikation, og derfor foreslår vi denne ændring for at undgå 
yderligere restriktioner sammenlignet med kommunikation i tilknytning til pressefriheden. 
Den menneskelige værdighed vil fortsat være det vigtigste beskyttelsesområde.

Ændringsforslag af John Purvis

Ændringsforslag 232
ARTIKEL 1, NR. 6

Artikel 3 g, litra c, punkt iv (direktiv 89/552/EØF)

iv) tilskynde til adfærd, der kan være til 
skade for miljøbeskyttelsen.

iv) tilskynde til adfærd, der i alvorlig grad 
kan være til skade for miljøbeskyttelsen.

Or. en

Begrundelse

Kommissionens forslag er for vidtrækkende.

Ændringsforslag af John Purvis

Ændringsforslag 233
ARTIKEL 1, NR. 6

Artikel 3 g, litra f (direktiv 89/552/EØF)

(f) Audiovisuel kommerciel kommunikation 
må ikke skade mindreårige moralsk eller 
fysisk. Den må derfor ikke direkte tilskynde 

(f) Audiovisuel kommerciel kommunikation 
må ikke skade mindreårige moralsk eller 
fysisk. Den må derfor ikke direkte eller 
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mindreårige til at købe et produkt eller 
tjenesteydelse ved at udnytte deres 
manglende erfaring eller deres 
godtroenhed, direkte opfordre dem til at 
overtale deres forældre eller andre til at købe 
de varer eller tjenesteydelser, der reklameres 
for, udnytte mindreåriges særlige tillid til 
forældre, lærere eller andre eller uden grund 
vise mindreårige i farlige situationer.

indirekte tilskynde mindreårige til at købe et 
produkt eller tjenesteydelse, direkte eller 
indirekte opfordre dem til at overtale deres 
forældre eller andre til at købe de varer eller 
tjenesteydelser, der reklameres for, udnytte 
mindreåriges særlige tillid til forældre, 
lærere eller andre eller uden grund vise 
mindreårige i farlige situationer, medmindre 
det er berettiget i undervisnings- og 
uddannelsesøjemed.

Medlemsstaterne tilskynder de 
audiovisuelle medietjenesteudbydere til at 
udvikle en adfærdskodeks vedrørende 
børneprogrammer, der indeholder eller 
afbrydes af reklamer, sponsorering eller 
markedsføring af usunde og underlødige 
fødevarer og drikkevarer, som f.eks. har et 
højt indhold af fedt, sukker og salt, og 
alkoholholdige drikkevarer.

Or. en

Begrundelse

Medietjenesteudbyderne bør indtage en ansvarlig holdning over for børns velfærd.

Ændringsforslag af Nikolaos Vakalis

Ændringsforslag 234
ARTIKEL 1, NR. 6

Artikel 3 g, litra f (direktiv 89/552/EØF)

(f) Audiovisuel kommerciel kommunikation 
må ikke skade mindreårige moralsk eller 
fysisk. Den må derfor ikke direkte tilskynde 
mindreårige til at købe et produkt eller 
tjenesteydelse ved at udnytte deres 
manglende erfaring eller deres godtroenhed, 
direkte opfordre dem til at overtale deres 
forældre eller andre til at købe de varer eller 
tjenesteydelser, der reklameres for, udnytte 
mindreåriges særlige tillid til forældre, 
lærere eller andre eller uden grund vise 
mindreårige i farlige situationer.

(f) Audiovisuel kommerciel kommunikation 
må ikke skade mindreårige moralsk eller 
fysisk. Den må derfor ikke direkte tilskynde 
mindreårige til at købe et produkt eller 
tjenesteydelse ved at udnytte deres 
manglende erfaring eller deres godtroenhed, 
direkte opfordre dem til at overtale deres 
forældre eller andre til at købe de varer eller 
tjenesteydelser, der reklameres for, udnytte 
mindreåriges særlige tillid til forældre, 
lærere eller andre, navnlig rollemodeller 
eller personer, der udøver autoritet, eller 
uden grund vise mindreårige i farlige eller 
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nedværdigende situationer.

Or. en

Begrundelse

Der bør også henvises til den stærkt voksende indflydelse, som rollemodeller og personer, der 
udøver autoritet, har på mindreårige. Der bør lægges stor vægt på at beskytte mindreåriges 
værdighed.

Ændringsforslag af Nikolaos Vakalis

Ændringsforslag 235
ARTIKEL 1, NR. 6

Artikel 3 g, litra f a og f b (nye) (direktiv 89/552/EØF)

(fa) audiovisuelle kommercielle 
kommunikationer, herunder 
produktplacering, for fødevarer og 
drikkevarer, der ikke overholder specifikke 
ernæringsprofiler fastlagt af 
Kommissionen, må ikke udsendes mellem 
kl. 6.00 og 21.00;
(f b) ernæringsprofilerne fastlægges under 
særlig hensyntagen til de mængder af visse 
næringsstoffer og andre stoffer, der er 
indeholdt i fødevaren, såsom fedt, mættede 
fedtsyrer, transfedtsyrer, sukker og 
salt/natrium.

Or. en

Begrundelse

The European Union is facing an obesity epidemic, rising fastest amongst children. In 2006, 
almost 22 million children in the EU are estimated to be overweight or obese (out of a total of 
71.5 million children), rising by 1.2 million per year. At present rates, by 2010, over 26 
million children in the EU will be overweight or obese. It is estimated that in the European 
Union, obesity accounts for up to 7% of health care costs, and this amount will further 
increase given the rising obesity trends.

It has been established by many studies that advertising has a direct and serious impact on 
children’s food and drink preferences, purchase behaviour and consumption. It is thus 
essential that restrictions on advertising to children are put in place. A proportionate 
measure would be a flat prohibition of all audiovisual commercial communications of food 
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and drinks high in fat, salt and sugar between 6:00 a.m. and 9:00 p.m., since this would cover 
programmes that are actually watched by the majority of children. 

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

Ændringsforslag 236
ARTIKEL 1, NR. 6

Artikel 3 g, litra f a (nyt) (direktiv 89/552/EØF)

(f a)Tv-reklamer må ikke skade 
mindreårige moralsk eller fysisk og skal 
derfor opfylde følgende kriterier med 
henblik på at beskytte dem:
(a) ikke direkte tilskynde mindreårige til at 
købe et produkt eller en tjenesteydelse ved 
at udnytte deres manglende erfaring eller 
deres godtroenhed;
(b) ikke direkte opfordre mindreårige til at 
overtale deres forældre eller andre til at 
købe de pågældende varer eller 
tjenesteydelser;
(c) ikke udnytte mindreåriges særlige tillid 
til forældre, lærere eller andre;
(d) ikke uden grund vise mindreårige i 
farlige situationer,
Audiovisuelle medietjenester for børn og 
dokumentarudsendelser må ikke indeholde 
produktplacering.

Or. it

Begrundelse

Henvisningen til mindreårige børn betragtes som et prioriteret spørgsmål og bør derfor 
optræde på et tidligere tidspunkt i teksten. Desuden er den aktuelle tekst (artikel 16), der i 
højere grad sikrer beskyttelsen af mindreårige, at foretrække frem for den nye tekst, som 
Kommissionen har foreslået.

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

Ændringsforslag 237
ARTIKEL 1, NR. 6
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Artikel 3 g, litra f b (nyt) (direktiv 89/552/EØF)

(f b) Reklamer for fødevarer og 
drikkevarer, der ikke er sunde for børn, bør 
forbydes på de tidspunkter i løbet af dagen, 
hvor der er størst sandsynlighed for, at 
børn ser eller hører dem.

Or. it

Begrundelse

De spisevaner, som reklamer rettet mod børn foreslår, er i modstrid med den kost, som 
børnelæger anbefaler til yngre og sårbare forbrugere (f.eks. i forbindelse med problemet med 
fedme blandt børn).

Ændringsforslag af Erika Mann

Ændringsforslag 238
ARTIKEL 1, NR. 6

Artikel 3 h, stk. 1, litra a og b (direktiv 89/552/EØF)

(a) Indholdet og i givet fald 
programlægningen af sådanne 
audiovisuelle medietjenester må under 
ingen omstændigheder påvirkes på en 
måde, der berører medietjenesteudbyderens 
ansvar og redaktionelle uafhængighed.

udgår

(b) Sådanne tjenester må ikke direkte 
tilskynde til køb eller leje af varer eller 
tjenesteydelser, og må især ikke indeholde 
særlige reklamehenvisninger til sådanne 
varer eller tjenesteydelser.

Or. en

Begrundelse

1. It is unclear how the deleted provisions will apply in a world of interactive, composite 
content where material from different sources will be assembled and re-assembled on the 
same screen. They will create legal uncertainty and have large potential for unintended 
consequences.

2. The same provisions represent an additional threat to development of an "alternative" AV 
industry based on content which creators themselves distribute directly to viewers. In this 
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field, there is wide scope for new content formats and genres.  Availability of finance for the 
creation of this content may often depend on interference in editorial independence, or 
inclusion of promotional references.

3. The absence of constraints on these practices in the print media sector demonstrates that 
the provisions are redundant.   Consumer interests are not prejudiced since readers enjoy a 
high degree of choice and control with regard to the content they consume. Viewers of non-
linear AV content have similar opportunities for choice and control.

Ændringsforslag af Erika Mann

Ændringsforslag 239
ARTIKEL 1, NR. 6

Artikel 3 h, stk. 1, indledning (direktiv 89/552/EØF)

1. Audiovisuelle medietjenester, der er 
sponsoreret eller indeholder 
produktplacering, skal opfylde følgende 
krav:

1. Lineære audiovisuelle medietjenester, der 
er sponsoreret eller indeholder 
produktplacering, skal opfylde følgende 
krav:

Or. en

Begrundelse

I henhold til Kommissionens forslag skal programsponsorering og produktplacering for første 
gang være udtrykkelig tilladt – på visse veldefinerede betingelser. Dette er en 
liberaliseringsforanstaltning for traditionelle tv-spredningsforetagender, men det vil i on 
demand-verdenen indebære, at der indføres restriktioner, hvor der i øjeblikket ikke findes 
nogen. Mulighederne for en fremtidig udvikling af virksomhedsmodellen kan blive blokeret. 
Navnlig vil nystartende virksomheder støde på hindringer på områder, der vil kunne opstå på 
grundlag af brugergenereret indhold.

Ændringsforslag af John Purvis

Ændringsforslag 240
ARTIKEL 1, NR. 6

Artikel 3 h, stk. 1, indledning (direktiv 89/552/EØF)

1. Audiovisuelle medietjenester, der er 
sponsoreret eller indeholder 
produktplacering, skal opfylde følgende 
krav:

1. Lineære audiovisuelle medietjenester, der 
er sponsoreret eller indeholder 
produktplacering, skal opfylde følgende 
krav:
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Or. en

Begrundelse

Disse restriktioner er ikke relevante for ikke-lineære audiovisuelle tjenester.

Ændringsforslag af Paul Rübig

Ændringsforslag 241
ARTIKEL 1, NR. 6

Artikel 3 h, stk. 1, indledning (direktiv 89/552/EØF)

1. Audiovisuelle medietjenester, der er 
sponsoreret eller indeholder 
produktplacering, skal opfylde følgende 
krav:

1. Tv-udsendelser, der er sponsoreret eller 
indeholder produktplacering, skal opfylde 
følgende krav:

Or. en

Begrundelse

New services must evolve their own forms of advertising that take into account the different 
expectations of users as well as different economic and technical conditions. The restrictions 
developed for the specific area of television do not allow for this need.

For example, sponsoring on the Internet is one of the standard advertising formats accepted 
by users. Sponsoring also applies to websites containing news and current affaires such as 
economic information. This practice complies with the principle of recognisability. Further 
restrictions are therefore not necessary. 

Product placement and sponsorship are a major potential source of financial backing for 
small and medium-sized entrepreneurial initiatives in the "alternative" media industry which 
target niche audiences. It is misleading to compare product placement in this context with 
linear television which reaches mass audiences and gives consumers little control over their 
viewing.

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

Ændringsforslag 242
ARTIKEL 1, NR. 6

Artikel 3 h, stk. 1, indledning (direktiv 89/552/EØF)

1. Audiovisuelle medietjenester, der er 1. Audiovisuelle medietjenester, der er 
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sponsoreret eller indeholder 
produktplacering, skal opfylde følgende 
krav:

sponsoreret, skal opfylde følgende krav:

Or. it

Begrundelse

Kommissionens forslag vedrører sponsorering og produktplacering sammen i artikel 3 h. 
Sondringen mellem reklamer og redaktionelt indhold bør imidlertid opretholdes.

Ændringsforslag af Erika Mann

Ændringsforslag 243
ARTIKEL 1, NR. 6

Artikel 3 h, stk. 1, indledning (direktiv 89/552/EØF)

1. Audiovisuelle medietjenester, der er 
sponsoreret eller indeholder 
produktplacering, skal opfylde følgende 
krav:

1. Audiovisuelle medietjenester, der er 
sponsoreret, skal opfylde følgende krav:

Or. de

Begrundelse

Kommissionens forslag behandler sponsorering og produktplacering sammen i artikel 3h. 
Dette er ikke hensigtsmæssigt, eftersom reklame og redaktionelt indhold holdes adskilt ved 
sponsorering, mens dette grundlæggende princip ikke overholdes i forbindelse med 
produktplacering. Derfor indeholder det foreslåede ændringsforslag til artikel 3h kun 
bestemmelserne om sponsorering. Den nye artikel 3 i indeholder bestemmelserne om 
produktplacering.

Ændringsforslag af Nikolaos Vakalis

Ændringsforslag 244
ARTIKEL 1, NR. 6

Artikel 3 h, stk. 1, litra a a (nyt) (direktiv 89/552/EØF)

(a a) de må ikke indeholde 
produktplaceringer, der giver varer en 
uberettiget fremtrædende placering. 
"Uberettiget fremtrædende placering" 
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defineres som en gentagen optræden af 
varen, tjenesten eller varemærket eller den 
måde, hvorpå det præsenteres, under 
hensyntagen til indholdet af det program, 
hvori det optræder;

Or. en

Begrundelse

Produktplacering på en uberettiget fremtrædende placering i programmet griber 
nødvendigvis ind i medietjenesteudbyderens redaktionelle frihed. Begrænsningen "uberettiget 
fremtrædende placering" i forbindelse med produktplacering vil bidrage til at undgå skjult 
reklame og uønskede former for produktplacering.

Ændringsforslag af Dominique Vlasto

Ændringsforslag 245
ARTIKEL 1, NR. 6

Artikel 3 h, stk. 1, litra b (direktiv 89/552/EØF)

(b) Sådanne tjenester må ikke direkte 
tilskynde til køb eller leje af varer eller 
tjenesteydelser, og må især ikke indeholde 
særlige reklamehenvisninger til sådanne 
varer eller tjenesteydelser.

(b) Sådanne tjenester må ikke direkte 
tilskynde til køb eller leje af varer eller 
tjenesteydelser, og må især ikke indeholde 
særlige reklamehenvisninger til sådanne 
varer eller tjenesteydelser eller mere end 
punktuelle og diskrete henvisninger til 
disse varer eller tjenesteydelser under 
udsendelsen.

Or. fr

Begrundelse

Produktplaceringens punktuelle og diskrete karakter har til formål at bevare kvaliteten og 
objektiviteten af den audiovisuelle medietjenestes indhold.

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

Ændringsforslag 246
ARTIKEL 1, NR. 6

Artikel 3 h, stk. 1, litra b (direktiv 89/552/EØF)
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(b) Sådanne tjenester må ikke direkte
tilskynde til køb eller leje af varer eller 
tjenesteydelser, og må især ikke indeholde 
særlige reklamehenvisninger til sådanne 
varer eller tjenesteydelser.

(b) Sådanne tjenester må ikke tilskynde til 
køb eller leje af bestemte produkter eller 
tjenesteydelser.

Or. it

Begrundelse

Dette ændringsforslag har også til formål at opretholde sondringen mellem reklameindholdet 
og det redaktionelle indhold.

Ændringsforslag af Patrizia Toia

Ændringsforslag 247
ARTIKEL 1, NR. 6

Artikel 3 h, stk. 1, litra b (direktiv 89/552/EØF)

(b) Sådanne tjenester må ikke direkte
tilskynde til køb eller leje af varer eller 
tjenesteydelser, og må især ikke indeholde 
særlige reklamehenvisninger til sådanne 
varer eller tjenesteydelser.

(b) Sådanne tjenester må ikke tilskynde til 
køb eller leje af varer eller tjenesteydelser, 
og må især ikke indeholde særlige 
reklamehenvisninger til sådanne varer eller 
tjenesteydelser.

Or. it

Ændringsforslag af Edit Herczog

Ændringsforslag 248
ARTIKEL 1, NR. 6

Artikel 3 h, stk. 1, litra b a (nyt) (direktiv 89/552/EØF)

(b a) de må ikke indeholde 
produktplaceringer, der "uberettiget 
fremhæver" varer. "Uberettiget 
fremhævelse" fastlægges som en gentagen 
optræden af varemærket, varen eller 
tjenesten eller den måde, hvorpå den 
præsenteres, under hensyntagen til 
indholdet af det program, hvori den 
optræder;
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Or. en

Begrundelse

Kommissionen introducerede begrebet uberettiget fremhævelse i dens fortolkningsmeddelelse 
om visse aspekter af bestemmelserne om tv-reklamer i direktivet "Fjernsyn uden Grænser" for 
at hjælpe de nationale myndigheder til at skelne mellem skjult reklame og lovlig henvisning til 
varer, tjenesteydelser, varemærker og økonomiske aktører. Da dette kriterium med held er 
blevet gennemført og anvendt i adskillige medlemsstater, vil en medtagelse af dette i de nye 
bestemmelser medføre større retssikkerhed.

Ændringsforslag af John Purvis

Ændringsforslag 249
ARTIKEL 1, NR. 6

Artikel 3 h, stk. 1, litra c (direktiv 89/552/EØF)

(c) Seerne skal informeres tydeligt om, at 
der findes en sponsoraftale, og/eller, at der 
foregår produktplacering. Sponsorerede 
programmer skal klart kunne identificeres 
som sponsorerede, ved at sponsorens navn, 
logo og/eller andet symbol, f.eks. en 
angivelse af vedkommendes produkt(er) 
eller tjenesteydelse(r) eller et kendemærke 
for dem, angives på en passende måde ved 
programmernes begyndelse eller slutning 
eller undervejs i dem. Indeholder et program 
produktplacering, skal det markeres ved dets 
begyndelse for at undgå enhver 
misforståelse hos seeren.

(c) Seerne skal informeres tydeligt om, at 
der findes en sponsoraftale, og/eller, at der 
foregår produktplacering. Sponsorerede 
programmer skal klart kunne identificeres 
som sponsorerede, ved at sponsorens navn, 
logo og/eller andet symbol, f.eks. en 
angivelse af vedkommendes produkt(er) 
eller tjenesteydelse(r) eller et kendemærke 
for dem, angives på en passende måde ved 
programmernes begyndelse og/eller slutning 
og/eller undervejs i dem. Indeholder et 
program produktplacering, skal det markeres 
for at undgå enhver misforståelse hos seeren. 
Denne regel gælder ikke produktioner fra 
tredjeparter, som ikke er tilknyttet den 
audiovisuelle medietjenesteudbyder, og når 
tv-spredningsforetagendet ikke modtager 
nogen betaling for produktplaceringen.

Or. en

Begrundelse

Forudsat at seerne oplyses klart om produktplaceringen, kan de nærmere detaljer overlades 
til medlemsstaterne. Tjenesteudbyderen kan kun forventes at gøre dette i sine egne 
produktioner, og hvis han modtager betaling.
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Ændringsforslag af Rebecca Harms

Ændringsforslag 250
ARTIKEL 1, NR. 6

Artikel 3 h, stk. 1, litra c (direktiv 89/552/EØF)

(c) Seerne skal informeres tydeligt om, at 
der findes en sponsoraftale, og/eller, at der 
foregår produktplacering. Sponsorerede 
programmer skal klart kunne identificeres 
som sponsorerede, ved at sponsorens navn, 
logo og/eller andet symbol, f.eks. en 
angivelse af vedkommendes produkt(er) 
eller tjenesteydelse(r) eller et kendemærke 
for dem, angives på en passende måde ved 
programmernes begyndelse eller slutning 
eller undervejs i dem. Indeholder et program 
produktplacering, skal det markeres ved 
dets begyndelse for at undgå enhver 
misforståelse hos seeren.

(c) Seerne skal informeres tydeligt om, at 
der findes en sponsoraftale, og/eller, at der 
foregår produktionsstøtte. Sponsorerede 
programmer skal klart kunne identificeres 
som sponsorerede, ved at sponsorens navn, 
logo og/eller andet symbol, f.eks. en 
angivelse af vedkommendes produkt(er) 
eller tjenesteydelse(r) eller et kendemærke 
for dem, angives på en passende måde ved 
programmernes begyndelse og/eller
slutning. Indeholder et program bestilt eller 
produceret af tv-spredningsforetagendet 
produktionsstøtte, skal det markeres ved 
dets begyndelse eller slutning for at undgå 
enhver misforståelse hos seeren. De 
nærmere bestemmelser, herunder en 
minimumsgrænse, fastsættes af 
medlemsstaterne.

Or. en

Begrundelse

Seerne bør tydeligt gøres opmærksom på anvendelsen af produktionsstøtte.

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

Ændringsforslag 251
ARTIKEL 1, NR. 6

Artikel 3 h, stk. 1, litra c (direktiv 89/552/EØF)

(c) Seerne skal informeres tydeligt om, at 
der findes en sponsoraftale, og/eller, at der 
foregår produktplacering. Sponsorerede 
programmer skal klart kunne identificeres 
som sponsorerede, ved at sponsorens navn, 
logo og/eller andet symbol, f.eks. en 
angivelse af vedkommendes produkt(er) 

(c) Seerne skal informeres tydeligt om, at 
der findes en sponsoraftale. Sponsorerede 
programmer skal klart kunne identificeres 
som sponsorerede, ved at sponsorens navn, 
logo og/eller andet symbol, f.eks. en 
angivelse af vedkommendes produkt(er) 
eller tjenesteydelse(r) eller et kendemærke 
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eller tjenesteydelse(r) eller et kendemærke 
for dem, angives på en passende måde ved 
programmernes begyndelse eller slutning 
eller undervejs i dem. Indeholder et 
program produktplacering, skal det 
markeres ved dets begyndelse for at undgå 
enhver misforståelse hos seeren.

for dem, angives på en passende måde ved 
programmernes begyndelse eller slutning 
eller undervejs i dem. 

Or. it

Ændringsforslag af Edit Herczog

Ændringsforslag 252
ARTIKEL 1, NR. 6

Artikel 3 h, stk. 1, litra c (direktiv 89/552/EØF)

(c) Seerne skal informeres tydeligt om, at 
der findes en sponsoraftale, og/eller, at der 
foregår produktplacering. Sponsorerede 
programmer skal klart kunne identificeres 
som sponsorerede, ved at sponsorens navn, 
logo og/eller andet symbol, f.eks. en 
angivelse af vedkommendes produkt(er) 
eller tjenesteydelse(r) eller et kendemærke 
for dem, angives på en passende måde ved 
programmernes begyndelse eller slutning 
eller undervejs i dem. Indeholder et program 
produktplacering, skal det markeres ved dets 
begyndelse for at undgå enhver 
misforståelse hos seeren.

(c) Seerne skal informeres tydeligt om, at 
der findes en sponsoraftale, og/eller, at der 
foregår produktplacering. Sponsorerede 
programmer skal klart kunne identificeres 
som sponsorerede, ved at sponsorens navn, 
logo og/eller andet symbol, f.eks. en 
angivelse af vedkommendes produkt(er) 
eller tjenesteydelse(r) eller et kendemærke 
for dem, angives på en passende måde ved 
programmernes begyndelse og/eller slutning 
og/eller undervejs i dem. Indeholder et 
program produktplacering bestilt eller 
produceret af tv-spredningsforetagendet, 
skal det markeres ved dets begyndelse for at 
undgå enhver misforståelse hos seeren.

Or. en

Begrundelse

Indkøbte programmer kan indeholde produktplaceringer, som tv-spredningsforetagendet ikke 
er bekendt med eller ikke er i stand til at identificere. Derfor er det vigtigt, at identifikation og 
specifikke produktrelaterede krav til produktplacering kun gælder for programmer bestilt 
eller produceret af tv-spredningsforetagendet. Hvis dette punkt ikke tydeliggøres, kan det få 
den utilsigtede virkning, at den gør det svært for tv-spredningsforetagenderne at vise 
spillefilm.



AM\630521DA.doc PE 378.524v03-00 46/88 AM\

DA

Ændringsforslag af Gianni De Michelis

Ændringsforslag 253
ARTIKEL 1, NR. 6

Artikel 3 h, stk. 1, litra c (direktiv 89/552/EØF)

(c) Seerne skal informeres tydeligt om, at 
der findes en sponsoraftale, og/eller, at der 
foregår produktplacering. Sponsorerede 
programmer skal klart kunne identificeres 
som sponsorerede, ved at sponsorens navn, 
logo og/eller andet symbol, f.eks. en 
angivelse af vedkommendes produkt(er) 
eller tjenesteydelse(r) eller et kendemærke 
for dem, angives på en passende måde ved 
programmernes begyndelse eller slutning 
eller undervejs i dem. Indeholder et 
program produktplacering, skal det 
markeres ved dets begyndelse for at undgå 
enhver misforståelse hos seeren.

(c) Seerne skal informeres tydeligt om, at 
der findes en sponsoraftale, og/eller, at der 
foregår produktplacering. Sponsorerede 
programmer og programmer indeholdende 
produktplacering skal klart kunne 
identificeres som sponsorerede, ved at 
sponsorens/annoncørens navn, logo og/eller 
andet symbol, f.eks. en angivelse af 
vedkommendes produkt(er) eller 
tjenesteydelse(r) eller et kendemærke for 
dem, angives på en passende måde ved 
programmernes begyndelse eller slutning. 

Or. en

Begrundelse

Hvis seerne undervejs i programmet oplyses om sponsorerede varer/produktplacering, vil det 
i væsentlig grad gå ud over deres oplevelse af programmet. Vi foreslår at sponsorering og 
produktplacering behandles ens.

Ændringsforslag af Erika Mann

Ændringsforslag 254
ARTIKEL 1, NR. 6

Artikel 3 h, stk. 1, litra c (direktiv 89/552/EØF)

(c) Seerne skal informeres tydeligt om, at 
der findes en sponsoraftale, og/eller, at der 
foregår produktplacering. Sponsorerede 
programmer skal klart kunne identificeres 
som sponsorerede, ved at sponsorens navn, 
logo og/eller andet symbol, f.eks. en 
angivelse af vedkommendes produkt(er) 
eller tjenesteydelse(r) eller et kendemærke 
for dem, angives på en passende måde ved 
programmernes begyndelse eller slutning

(c) Seerne skal informeres tydeligt om, at 
der findes en sponsoraftale. Sponsorerede 
programmer skal klart kunne identificeres 
som sponsorerede, ved at sponsorens navn, 
logo og/eller andet symbol, f.eks. en 
angivelse af vedkommendes produkt(er) 
eller tjenesteydelse(r) eller et kendemærke 
for dem, angives på en passende måde ved 
programmernes begyndelse eller slutning. 
Indeholder et program produktplacering, 
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eller undervejs i dem. Indeholder et 
program produktplacering, skal det 
markeres ved dets begyndelse for at undgå 
enhver misforståelse hos seeren.

skal det markeres ved dets begyndelse for at 
undgå enhver misforståelse hos seeren.

Or. de

Begrundelse

Henvisningen til sponsorering bør kun tillades ved programmets begyndelse eller slutning for 
at begrænse indsættelsen af reklamer.

Ændringsforslag af Patrizia Toia

Ændringsforslag 255
ARTIKEL 1, NR. 6

Artikel 3 h, stk. 1, litra c (direktiv 89/552/EØF)

(c) Seerne skal informeres tydeligt om, at 
der findes en sponsoraftale, og/eller, at der 
foregår produktplacering. Sponsorerede 
programmer skal klart kunne identificeres 
som sponsorerede, ved at sponsorens navn, 
logo og/eller andet symbol, f.eks. en 
angivelse af vedkommendes produkt(er) 
eller tjenesteydelse(r) eller et kendemærke 
for dem, angives på en passende måde ved 
programmernes begyndelse eller slutning 
eller undervejs i dem. Indeholder et program 
produktplacering, skal det markeres ved dets 
begyndelse for at undgå enhver 
misforståelse hos seeren.

(c) Seerne skal informeres tydeligt om, at 
der findes en sponsoraftale, og/eller, at der 
foregår produktplacering. Sponsorerede 
programmer skal klart kunne identificeres 
som sponsorerede, ved at sponsorens navn, 
logo og/eller andet symbol, f.eks. en 
angivelse af vedkommendes produkt(er) 
eller tjenesteydelse(r) eller et kendemærke 
for dem, angives på en passende måde ved 
programmernes begyndelse eller slutning 
eller undervejs i dem. Indeholder et program 
produktplacering, skal det markeres ved dets 
begyndelse og/eller dets slutning for at 
undgå enhver misforståelse hos seeren. 
Programudbyderen må ikke også fungere 
som annoncør. På grund af disse 
programmers reklameindhold, bør 
professionelle journalister under ingen 
omstændigheder være involveret i deres 
tilblivelse og udsendelse. Sidstnævnte er 
forpligtet til at optræde på en upartisk og 
transparent måde over for brugerne.

Or. it
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Ændringsforslag af Eluned Morgan

Ændringsforslag 256
ARTIKEL 1, NR. 6

Artikel 3 h, stk. 1 (direktiv 89/552/EØF)

1. Audiovisuelle medietjenester, der er 
sponsoreret eller indeholder 
produktplacering, skal opfylde følgende 
krav:

1. Lineære audiovisuelle medietjenester, der 
er sponsoreret eller indeholder 
produktplacering, skal opfylde følgende 
krav:

(a) Indholdet og i givet fald 
programlægningen af sådanne audiovisuelle 
medietjenester må under ingen 
omstændigheder påvirkes på en måde, der 
berører medietjenesteudbyderens ansvar og 
redaktionelle uafhængighed.

(a) Indholdet og i givet fald 
programlægningen af sådanne audiovisuelle 
medietjenester må under ingen 
omstændigheder påvirkes på en måde, der 
berører medietjenesteudbyderens ansvar og 
redaktionelle uafhængighed.

(b) Sådanne tjenester må ikke direkte 
tilskynde til køb eller leje af varer eller 
tjenesteydelser, og må især ikke indeholde 
særlige reklamehenvisninger til sådanne 
varer eller tjenesteydelser.

(b) Sådanne tjenester må ikke direkte 
tilskynde til køb eller leje af varer eller 
tjenesteydelser, og må især ikke indeholde 
særlige reklamehenvisninger til sådanne 
varer eller tjenesteydelser.

(c) Seerne skal informeres tydeligt om, at 
der findes en sponsoraftale, og/eller, at der 
foregår produktplacering. Sponsorerede 
programmer skal klart kunne identificeres 
som sponsorerede, ved at sponsorens navn, 
logo og/eller andet symbol, f.eks. en 
angivelse af vedkommendes produkt(er) 
eller tjenesteydelse(r) eller et kendemærke 
for dem, angives på en passende måde ved 
programmernes begyndelse eller slutning 
eller undervejs i dem. Indeholder et program 
produktplacering, skal det markeres ved dets 
begyndelse for at undgå enhver 
misforståelse hos seeren.

(c) Seerne skal informeres tydeligt om, at 
der findes en sponsoraftale, og/eller, at der 
foregår produktplacering. Sponsorerede 
lineære programmer skal klart kunne 
identificeres som sponsorerede, ved at 
sponsorens navn, logo og/eller andet 
symbol, f.eks. en angivelse af 
vedkommendes produkt(er) eller 
tjenesteydelse(r) eller et kendemærke for 
dem, angives på en passende måde ved de 
lineære programmers begyndelse eller 
slutning eller undervejs i dem. Indeholder et 
lineært program produktplacering, skal det 
markeres for at undgå enhver misforståelse 
hos seeren.

Or. en

Begrundelse

Lineær er blevet tilføjet med henblik på tydeliggørelse i overensstemmelse med forskellige 
andre ændringsforslag, jf. begrundelsen til artikel 1, underafsnit 2, punkt k.
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Ændringsforslag af Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia og 
Monica Frassoni

Ændringsforslag 257
ARTIKEL 1, NR. 6

Artikel 3 h, stk. 2 (direktiv 89/552/EØF)

2. Audiovisuelle medietjenester må ikke 
sponsoreres af foretagender, hvis 
hovedvirksomhed er fremstilling eller salg af 
cigaretter og andre tobaksvarer. 
Audiovisuelle medietjenester må endvidere 
ikke indeholde placering af 
tobaksprodukter eller cigaretter eller 
produktplacering fra virksomheder, hvis 
hovedaktivitet er fremstilling eller salg af 
cigaretter eller andre tobaksprodukter.

2. Audiovisuelle medietjenester må ikke 
sponsoreres af foretagender, hvis 
hovedvirksomhed er fremstilling eller salg af 
cigaretter og andre tobaksvarer. 

Or. it

Ændringsforslag af Angelika Niebler

Ændringsforslag 258
ARTIKEL 1, NR. 6

Artikel 3 h, stk. 2 (direktiv 89/552/EØF)

2. Audiovisuelle medietjenester må ikke 
sponsoreres af foretagender, hvis
hovedvirksomhed er fremstilling eller salg af 
cigaretter og andre tobaksvarer. 
Audiovisuelle medietjenester må endvidere 
ikke indeholde placering af 
tobaksprodukter eller cigaretter eller 
produktplacering fra virksomheder, hvis 
hovedaktivitet er fremstilling eller salg af 
cigaretter eller andre tobaksprodukter.

2. Audiovisuelle medietjenester må ikke 
sponsoreres af foretagender, hvis 
hovedvirksomhed er fremstilling eller salg af 
cigaretter og andre tobaksvarer. 

Or. de

Begrundelse

Jf. ændringsforslaget til artikel 3h, stk. 1.
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Ændringsforslag af Dominique Vlasto

Ændringsforslag 259
ARTIKEL 1, NR. 6

Artikel 3 h, stk. 2 (direktiv 89/552/EØF)

2. Audiovisuelle medietjenester må ikke 
sponsoreres af foretagender, hvis 
hovedvirksomhed er fremstilling eller salg af 
cigaretter og andre tobaksvarer. 
Audiovisuelle medietjenester må endvidere 
ikke indeholde placering af tobaksprodukter 
eller cigaretter eller produktplacering fra 
virksomheder, hvis hovedaktivitet er 
fremstilling eller salg af cigaretter eller 
andre tobaksprodukter.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. fr

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst).

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

Ændringsforslag 260
ARTIKEL 1, NR. 6

Artikel 3 h, stk. 3 (direktiv 89/552/EØF)

3. Når audiovisuelle medietjenester 
sponsoreres af foretagender, hvis 
virksomhed omfatter fremstilling eller salg 
af lægemidler og medicinsk behandling, må 
denne sponsorering fremme foretagendets 
navn eller image, men ikke bestemte 
lægemidler eller medicinske behandlinger, 
der er receptpligtige i den medlemsstat, 
under hvis jurisdiktion 
medietjenesteudbyderen hører.

3. Når audiovisuelle medietjenester 
sponsoreres af foretagender, hvis 
virksomhed omfatter fremstilling eller salg 
af lægemidler og medicinsk behandling, må 
denne sponsorering fremme foretagendets 
navn eller image, men ikke bestemte 
lægemidler eller medicinske behandlinger, 
der er receptpligtige i den medlemsstat, 
under hvis jurisdiktion 
medietjenesteudbyderen hører. De 
specifikke oplysninger om lægemidlet skal 
være letforståelige.

Or. it
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Ændringsforslag af Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia og 
Monica Frassoni

Ændringsforslag 261
ARTIKEL 1, NR. 6

Artikel 3 h, stk. 4 (direktiv 89/552/EØF)

4. Nyheds- og aktualitetsprogrammer må 
ikke sponsoreres og ikke indeholde 
produktplacering. Audiovisuelle 
medietjenester i form af børneprogrammer 
og dokumentarprogrammer må ikke 
indeholde produktplacering."

4. Nyheds- og aktualitetsprogrammer må 
ikke sponsoreres.

Or. it

Begrundelse

La proposta della Commissione intende legittimare il posizionamento dei prodotti all'interno 
dei programmi come forma di comunicazione commerciale diversa dalla pubblicità. Appare 
in tal modo pregiudicato un pilastro fondamentale della disciplina delle trasmissioni 
televisive, consistente nella netta separazione tra comunicazione commerciale ed il resto 
della programmazione, a fine di tutela sia dell'integrità dei programmi e dell'autonomia 
editoriale delle emittenti, sia degli interessi dei telespettatori, per i quali non é certo 
sufficiente un avviso all'inizio o alla fine del programma per essere debitamente informati sul 
condizionamento dei produttori di beni e servizi nel confezionamento del programma.   Le 
esperienze in vari paesi hanno messo in evidenza i gravi rischi per i consumatori e per la 
libertà di espressione di autori e produttori causati dal product placement.

Ændringsforslag af John Purvis

Ændringsforslag 262
ARTIKEL 1, NR. 6

Artikel 3 h, stk. 4 (direktiv 89/552/EØF)

4. Nyheds- og aktualitetsprogrammer må 
ikke sponsoreres og ikke indeholde 
produktplacering. Audiovisuelle 
medietjenester i form af børneprogrammer 
og dokumentarprogrammer må ikke 
indeholde produktplacering."

4. Nyheds- og aktualitetsprogrammer må 
ikke sponsoreres og ikke indeholde 
produktplacering. Audiovisuelle 
medietjenester i form af børneprogrammer 
må ikke indeholde produktplacering."

Or. en
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Begrundelse

Der er ingen begrundelse for, hvorfor dokumentarprogrammer skulle gå glip af potentielle 
indtægter fra produktplacering, forudsat at seerne tydeligt gøres opmærksom på den.

Ændringsforslag af Nikolaos Vakalis

Ændringsforslag 263
ARTIKEL 1, NR. 6

Artikel 3 h, stk. 4 (direktiv 89/552/EØF)

4. Nyheds- og aktualitetsprogrammer må 
ikke sponsoreres og ikke indeholde 
produktplacering. Audiovisuelle 
medietjenester i form af børneprogrammer 
og dokumentarprogrammer må ikke 
indeholde produktplacering."

4. Nyheds- og aktualitetsprogrammer må 
ikke sponsoreres og ikke indeholde 
produktplacering. Audiovisuelle 
medietjenester i form af børneprogrammer 
som defineret af de nationale 
lovgivningsmyndigheder og 
dokumentarprogrammer må ikke indeholde 
produktplacering."

Or. en

Begrundelse

Da den nuværende artikel finder anvendelse på ikke-lineære tjenester, er det vanskeligt at 
fastsætte et tidsrum for børn, hvor produktplacering er forbudt. De nationale 
lovgivningsmyndigheder skal definere, hvilke audiovisuelle medietjenester der henvender sig 
til børn og derfor ikke må indeholde nogen produktplacering.

Ændringsforslag af Nikolaos Vakalis

Ændringsforslag 264
ARTIKEL 1, NR. 6

Artikel 3 h a (ny) (direktiv 89/552/EØF)

Artikel 3ha
1. Medlemsstaterne træffer alle 
hensigtsmæssige foranstaltninger til 
gradvist at sikre, at de audiovisuelle 
medietjenester under deres jurisdiktion 
bliver fuldt tilgængelige for mennesker med 
syns- og hørehandicap og ældre.
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2. Medlemsstaterne sender hvert andet år 
Kommissionen nationale rapporter om 
gennemførelsen af denne artikel. Disse 
rapporter skal navnlig indeholde statistiske 
oplysninger om de fremskridt, der er gjort 
med hensyn til at opnå tilgængelighed i 
betydningen i stk. 1, årsagerne til, at der 
eventuelt ikke er gjort fremskridt, og de 
foranstaltninger, der er truffet eller 
planlagt for at nå dette mål."

Or. en

Begrundelse

Accessibility of audiovisual media services is an important part of the proper functioning of 
the internal market. According to the Institute of Hearing Research, over 81 million 
Europeans live with a hearing loss; moreover, there are more than 30 million blind and 
partially sighted Europeans. Research has shown that an overwhelming number of people 
with disabilities and/or elderly people watch TV. This represents a market which must be 
catered to. An obligation to provide accessible audiovisual media services would undoubtedly 
stimulate healthy competition among service providers and improve the functioning of the 
internal market.

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

Ændringsforslag 265
ARTIKEL 1, NR. 6

Artikel 3 h a (ny) (direktiv 89/552/EØF)

Artikel 3 h a
Medlemsstaterne vedtager passende 
foranstaltninger til at sikre, at de 
audiovisuelle medietjenester under deres 
jurisdiktion gradvist bliver fuldt 
tilgængelige for handicappede."

Or. it

Begrundelse

Adgang til de audiovisuelle medietjenester for alle forbrugere, herunder handicappede 
og/eller ældre, er et vigtigt aspekt af retten til information.
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Ændringsforslag af Angelika Niebler

Ændringsforslag 266
ARTIKEL 1, NR. 6

Artikel 3 h a (ny) (direktiv 89/552/EØF)

Artikel 3ha
1. Produktintegration og temaplacering er i 
princippet forbudt. Produktplacering er 
forbudt undtagen i fiktions- og 
sportsprogrammer.
Hvis programmer indeholder 
produktplacering, skal de opfylde følgende 
krav:
(a) Deres indhold og, hvad angår tv-
udsendelser, deres programplanlægning 
må under ingen omstændigheder være 
berørt på en måde, hvor de påvirker 
medietjenesteudbyderens ansvar og 
redaktionelle uafhængighed.
(b) De må ikke direkte tilskynde til køb eller 
leje af varer eller tjenesteydelser, navnlig 
ved at indeholde særlige salgsfremmende 
henvisninger til sådanne varer eller 
tjenesteydelser, eller ved at lade dem 
fremstå med uberettiget fremhævelse.
(c) Seerne skal klart oplyses om 
programmer, som indeholder 
produktplacering, som skal markeres på en 
passende måde ved programmets 
begyndelse og slutning og med et signal 
mindst hvert 20. minut under programmet 
med henblik på at undgå enhver 
misforståelse hos seeren.
2. Programmer må ikke indeholde 
placering af tobaksprodukter eller 
cigaretter eller produktplacering fra 
virksomheder, hvis primære aktivitet er 
fremstilling eller salg af cigaretter og andre 
tobaksprodukter.
3. Nyheds- og aktualitetsprogrammer, 
børneprogrammer, 
dokumentarprogrammer og religiøse 
programmer må ikke indeholde 
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produktplacering.

Or. de

Begrundelse

Direktivet bør præcisere kravene til produktplacering. Eftersom der er risiko for, at 
produktplacering fjerner adskillelsen af redaktionelt indhold og reklame, bør det kun være 
tilladt for udvalgte genrer, og seerne skal oplyses derom på en passende måde.

Ændringsforslag af Pilar del Castillo Vera

Ændringsforslag 267
ARTIKEL 1, NR. 6 A (NYT)

Artikel 4 (direktiv 89/552/EØF)

(6 a) udgår

Or. es

Begrundelse

Kvoter griber ind i tv-spredningsforetagendernes frihed i forbindelse med 
programplanlægningen. Den digitale æra fremmer pluralisme og brugernes mulighed for at 
vælge, og som følge heraf er indførelsen af kvoter overflødig. Det er brugernes og ikke 
lovgivers interesser, der bør diktere, hvad udbyderne tilbyder.

Ændringsforslag af Nikolaos Vakalis

Ændringsforslag 268
ARTIKEL 1, NR. 6 A (NYT)

Artikel 4, stk. 1 (direktiv 89/552/EØF)

(6a) Artikel 4, stk. 1, ændres således:
"1. Medlemsstaterne sikrer med passende 
midler, at tv-spredningsforetagender 
afsætter størstedelen af deres sendetid til 
europæiske værker i betydningen i artikel 
6, idet den tid, der afsættes til nyheder, 
dækning af sportsbegivenheder, spil, 
reklamer, tekst-tv-tjenester og teleshopping 
dog er undtaget. Denne andel bør under 
hensyntagen til tv-spredningsforetagendets 
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informationsmæssige, 
uddannelsesmæssige, kulturelle og 
underholdningsmæssige ansvar over for 
seerne realiseres gradvist på grundlag af 
passende kriterier."

Or. en

Begrundelse

Tilbage i 1989 var formålet med denne artikel at indføre bestemmelsen om fremme af 
europæiske værker gnidningsfrit og gradvist. I dag er det inden for rammerne af Lissabon-
strategien nødvendigt at foreslå mere krævende bestemmelser i forbindelse med dette 
spørgsmål for at fremme den europæiske audiovisuelle industri og opretholde Europas rige 
kulturelle mangfoldighed. Derfor bør medlemsstaterne ikke have nogen undskyldninger for 
ikke at yde den nødvendige indsats for at fremme europæiske produktioner.

Ændringsforslag af John Purvis

Ændringsforslag 269
ARTIKEL 1, NR. 6 A (NYT)

Artikel 4 og 5 (direktiv 89/552/EØF)

(6a) Artikel 4 og 5 udgår.

Or. en

Begrundelse

Med den større diversitet, som flere tjenester tilbyder, er kvotebestemmelserne unødvendige. 
Der findes mere effektive metoder til at fremme produktion og udsendelse af europæiske 
værker.

Ændringsforslag af Pilar del Castillo Vera

Ændringsforslag 270
ARTIKEL 1, NR. 6 B (NYT)

Artikel 5 (direktiv 89/552/EØF)

(6b) Artikel 5 udgår

Or. es
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Begrundelse

Kvoter griber ind i tv-spredningsforetagendernes frihed i forbindelse med 
programplanlægningen. Den digitale æra fremmer pluralisme og brugernes mulighed for at 
vælge, og som følge heraf er indførelsen af kvoter overflødig. Det er brugernes og ikke 
lovgivers interesser, der bør diktere, hvad udbyderne tilbyder.

Ændringsforslag af Nikolaos Vakalis

Ændringsforslag 271
ARTIKEL 1, NR. 6 B (NYT)

Artikel 5 (direktiv 89/552/EØF)

(6b) Artikel 5 ændres således:
"Medlemsstaterne sikrer med passende 
midler, at tv-spredningsforetagenderne 
afsætter mindst 10 % af deres sendetid, idet 
den tid, der afsættes til nyheder, dækning 
af sportsbegivenheder, spil, reklamer, tekst-
tv-tjenester og teleshopping dog er 
undtaget, eller alternativt efter 
medlemsstaternes skøn 10 % af deres 
programbudget til europæiske værker 
produceret af producenter, der er 
uafhængige af tv-
spredningsforetagenderne. Denne andel 
realiseres under hensyntagen til tv-
spredningsforetagendets 
informationsmæssige, 
uddannelsesmæssige, kulturelle og 
underholdningsmæssige ansvar over for 
seerne; den skal nås ved at øremærke en 
passende andel til nyere værker, dvs. 
værker, der udsendes inden for fem år 
efter, at de er produceret."

Or. en

Begrundelse

Tilbage i 1989 var formålet med denne artikel at indføre bestemmelsen om fremme af 
europæiske værker gnidningsfrit og gradvist. I dag er det inden for rammerne af Lissabon-
strategien nødvendigt at foreslå mere krævende bestemmelser i forbindelse med dette 
spørgsmål for at fremme den europæiske audiovisuelle industri og opretholde Europas rige 
kulturelle mangfoldighed. Derfor bør medlemsstaterne ikke have nogen undskyldninger for 
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ikke at yde den nødvendige indsats for at fremme europæiske produktioner.

Ændringsforslag af John Purvis

Ændringsforslag 272
ARTIKEL 1, NR. 9

Artikel 10, stk. 1 (direktiv 89/552/EØF)

1. Fjernsynsreklamer og teleshopping skal 
kart kunne identificeres som sådanne og 
holdes klart adskilte fra den øvrige 
programvirksomhed med optiske og/eller 
akustiske midler.

1. Fjernsynsreklamer og teleshopping skal 
kart kunne identificeres som sådanne og 
skelnes fra den øvrige programvirksomhed 
med optiske og/eller akustiske midler. Tv-
reklamer og teleshopping må ikke berøre 
den audiovisuelle medietjenesteudbyders 
redaktionsmæssige uafhængighed eller 
vildlede seeren.

Or. en

Begrundelse

Princippet om åbenhed og identifikation sikrer, at kommercielle kommunikationer kan 
genkendes som sådanne og åbner mulighed for, at der kan udvikles nye reklameteknikker.

Ændringsforslag af Herbert Reul

Ændringsforslag 273
ARTIKEL 1, NR. 9

Artikel 10, stk. 1 (direktiv 89/552/EØF)

1. Fjernsynsreklamer og teleshopping skal 
kart kunne identificeres som sådanne og 
holdes klart adskilte fra den øvrige 
programvirksomhed med optiske og/eller 
akustiske midler.

1. Fjernsynsreklamer og teleshopping skal 
kart kunne identificeres som sådanne.

Or. de

Begrundelse

Målet om at informere seeren om tilstedeværelsen af reklameindhold, der ligger til grund for 
princippet om adskillelse, nås lige så effektivt ved, at dette indhold er genkendeligt og 
transparent. Takket være genkendelighed og gennemsigtighed er nye former for reklamer og 
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produktplacering mulige, uden at der er behov for en detaljeret lovgivning. Individuelle 
reklameindslag forstyrrer ikke programafviklingen og bør derfor tillades. Endvidere 
foretrækker seerne kortere reklameindslag.

Ændringsforslag af John Purvis

Ændringsforslag 274
ARTIKEL 1, NR. 9

Artikel 10, stk. 2 (direktiv 89/552/EØF)

2. Isolerede reklame- og 
teleshoppingindslag må kun forekomme 
undtagelsesvis, undtagen i 
sportsprogrammer."

udgår

Or. en

Begrundelse

Restriktionerne for reklame bør fjernes for at gøre det muligt for europæiske 
medietjenesteudbydere at konkurrere bedre og opretholde en indtægt, som kan anvendes til 
finansiering og investering i et europæisk audiovisuelt indhold. 

Forbrugeren er den bedste regulator af mængden og typen af reklamer.

Ændringsforslag af Angelika Niebler

Ændringsforslag 275
ARTIKEL 1, NR. 9

Artikel 10, stk. 2 (direktiv 89/552/EØF)

2. Isolerede reklame- og 
teleshoppingindslag må kun forekomme 
undtagelsesvis, undtagen i 
sportsprogrammer."

udgår

Or. de

Begrundelse

Det er nødvendigt at åbne op for reklamemuligheder for ukodet tv.
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Ændringsforslag af Nikolaos Vakalis

Ændringsforslag 276
ARTIKEL 1, NR. 9

Artikel 10, stk. 2 (direktiv 89/552/EØF)

2. Isolerede reklame- og teleshoppingindslag 
må kun forekomme undtagelsesvis, 
undtagen i sportsprogrammer."

2. Isolerede reklame- og teleshoppingindslag 
må kun forekomme undtagelsesvis, 
undtagen i transmissioner af 
sportsbegivenheder."

Or. en

Begrundelse

Begrebet "sportsprogrammer" er for bredt, da det ikke blot omfatter transmission af 
sportskonkurrencer, men også alle former for programmer, der præsenterer og kommenterer 
sport, og der er derfor mulighed for, at det kan misbruges.

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

Ændringsforslag 277
ARTIKEL 1, NR. 9

Artikel 10, stk. 2 (direktiv 89/552/EØF)

2. Isolerede reklame- og teleshoppingindslag 
må kun forekomme undtagelsesvis, 
undtagen i sportsprogrammer."

2. Isolerede reklame- og teleshoppingindslag 
må kun forekomme undtagelsesvis."

Or. it

Begrundelse

Teksten i det nuværende direktiv (artikel 10, stk. 2) imødekommer i højere grad brugernes 
forventninger.

Ændringsforslag af Rebecca Harms og Monica Frassoni

Ændringsforslag 278
ARTIKEL 1, NR. 9

Artikel 10, stk. 2 (direktiv 89/552/EØF)
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2. Isolerede reklame- og teleshoppingindslag 
må kun forekomme undtagelsesvis,
undtagen i sportsprogrammer."

2. Isolerede reklame- og teleshoppingindslag 
må kun forekomme undtagelsesvis."

Or. en

Begrundelse

Isolerede reklame- og teleshoppingindslag bør fortsat kun forekomme undtagelsesvis; i 
modsat fald ville de europæiske, audiovisuelle værkers integritet blive undermineret.

Ændringsforslag af Herbert Reul

Ændringsforslag 279
ARTIKEL 1, NR. 9

Artikel 10, stk. 2 (direktiv 89/552/EØF)

2. Isolerede reklame- og 
teleshoppingindslag må kun forekomme 
undtagelsesvis, undtagen i 
sportsprogrammer."

2. Audiovisuelle kommercielle 
kommunikationer skal kunne identificeres 
som sådanne. De må ikke påvirke de 
uafhængige medietjenesters redaktionelle 
uafhængighed eller vildlede seerne.

Or. de

Begrundelse

Jf. ændringsforslag til artikel 10, stk. 1.

Ændringsforslag af Patrizia Toia

Ændringsforslag 280
ARTIKEL 1, NR. 10

Artikel 11, stk. 1 (direktiv 89/552/EØF)

1. Medlemsstaterne sikrer, at indsættelse af 
reklamer eller teleshoppingindslag i 
programmer ikke går ud over
programmernes integritet eller 
rettighedshavernes rettigheder.

1. Indsættelse af reklamer eller 
teleshoppingindslag i programmer, der 
skader programmernes integritet eller 
rettighedshavernes rettigheder, forbydes.

Or. it
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Ændringsforslag af Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia og 
Monica Frassoni

Ændringsforslag 281
ARTIKEL 1, NR. 10

Artikel 11, stk. 1 (direktiv 89/552/EØF)

1. Medlemsstaterne sikrer, at indsættelse af 
reklamer eller teleshoppingindslag i 
programmer ikke går ud over
programmernes integritet eller 
rettighedshavernes rettigheder.

1. Indsættelse af reklamer eller 
teleshoppingindslag i programmer, der 
skader programmernes integritet eller 
forbrugernes rettigheder, forbydes.

Or. it

Ændringsforslag af Patrizia Toia

Ændringsforslag 282
ARTIKEL 1, NR. 10

Artikel 11, stk. 1 a (nyt) (direktiv 89/552/EØF)

1 a. Når andre programmer end dem, der er 
omfattet af stk. 2, afbrydes af reklamer eller
teleshoppingindslag, skal der være mindst 
20 minutter mellem hver reklameafbrydelse 
af programmet.

Or. it

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

Ændringsforslag 283
ARTIKEL 1, NR. 10

Artikel 11, stk. 1 a (nyt) (direktiv 89/552/EØF)

1 a. I programmer bestående af 
selvstændige dele eller i sportsprogrammer 
og begivenheder, der er struktureret på 
tilsvarende måde, og forestillinger, hvori 
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der er indlagt pauser, må reklamer kun 
indsættes mellem disse dele eller i 
pauserne.

Or. it

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

Ændringsforslag 284
ARTIKEL 1, NR. 10

Artikel 11, stk. 1 b (nyt) (direktiv 89/552/EØF)

1 b. Når andre programmer end dem, der er 
omfattet af stk. 2, afbrydes af reklamer eller 
teleshoppingindslag, skal der være mindst 
20 minutter mellem hver reklameafbrydelse 
af programmet.

Or. it

Begrundelse

Gli emendamenti hanno l'obiettivo di mantenere in vigore i parr. 2 e 4 dell'attuale testo 
dell'art. 11, in tema di inserimento di pubblicità nel corso della programmazione.

La proposta della commissione modifica l'art. 11, eliminando alcune delle regole che nel 
testo attuale realizzano un efficace argine nei confronti di eccessi di pubblicità. Non si 
ritengono motivazioni convincenti per giustificare l'elaborazione della proposta della 
Commissione. In particolare, la pretesa "libertà di scelta2- cioè l'aumento del numero di 
canali a disposizione dell'utente - non ha nulla a che vedere con il numero e la frequenza 
delle interruzioni pubblicitarie. Per fare un esempio, la trasmissione di una partita di calcio 
diffusa in esclusiva da un canale generalista sarà comunque seguita dagli utenti appassionati 
di sport, anche se infarcita di spot pubblicitari: gli utenti non rinunceranno certo a seguirla 
preferendo canali diversi dove la partita non é trasmessa. Lo stesso vale per altre tipologie di 
trasmissione.

Ændringsforslag af John Purvis

Ændringsforslag 285
ARTIKEL 1, NR. 10

Artikel 11, stk. 2 (direktiv 89/552/EØF)
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2. Udsendelsen af film produceret for 
fjernsynet (bortset fra serier, føljetoner, 
lette underholdningsprogrammer og 
dokumentarprogrammer), spillefilm, 
børneprogrammer og nyhedsprogrammer 
må afbrydes af reklamer og/eller 
teleshoppingindslag en gang for hver 
periode på 35 minutter.

udgår

Der må ikke indsættes reklamer eller 
teleshoppingindslag i gudstjenester."

Or. en

Begrundelse

Restriktionerne for reklamer bør fjernes for at gøre det muligt for europæiske 
medietjenesteudbydere at konkurrere bedre og opretholde en indtægt, som kan anvendes til 
finansiering og investering i et europæisk audiovisuelt indhold. 
Forbrugeren er den bedste regulator af mængden og typen af reklamer.
Det er ikke nødvendigt at regulere reklamer under religiøse tjenester på EU-plan.

Ændringsforslag af Pilar del Castillo Vera

Ændringsforslag 286
ARTIKEL 1, NR. 10

Artikel 11, stk. 2, afsnit 1 (direktiv 89/552/EØF)

2. Udsendelsen af film produceret for 
fjernsynet (bortset fra serier, føljetoner, 
lette underholdningsprogrammer og 
dokumentarprogrammer), spillefilm, 
børneprogrammer og nyhedsprogrammer 
må afbrydes af reklamer og/eller 
teleshoppingindslag en gang for hver 
periode på 35 minutter.

udgår

Or. es

Begrundelse

Eventuelle begrænsninger i muligheden for at indsætte reklamer i bestemte programmer, som 
det bestemmes i denne artikel, vil underminere den europæiske audiovisuelle industris 
konkurrenceevne.
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Ændringsforslag af Eluned Morgan

Ændringsforslag 287
ARTIKEL 1, NR. 10

Artikel 11, stk. 2, afsnit 1 (direktiv 89/552/EØF)

2. Udsendelsen af film produceret for 
fjernsynet (bortset fra serier, føljetoner, 
lette underholdningsprogrammer og 
dokumentarprogrammer), spillefilm, 
børneprogrammer og nyhedsprogrammer 
må afbrydes af reklamer og/eller 
teleshoppingindslag en gang for hver 
periode på 35 minutter.

udgår

Or. en

Begrundelse

This rule does not meet the Commission's Better Regulation principles and goes against the 
stated intentions of the review of this Directive to modernise the rules, remove unnecessary 
regulation and to help broadcasters to continue investing in original programming.

The proposal is more restrictive than the current Directive as it applies to news and 
children's programmes.  These genres are currently allowed one break during programmes 
that are more than 30 minutes long.  The proposed rule would remove breaks in news and 
children's programmes and threaten the commercial viability of these programmes leaving 
broadcasters to either schedule shorter programmes or move away from them entirely, 
thereby threatening not only European production but also plurality.

Ændringsforslag af Catherine Trautmann

Ændringsforslag 288
ARTIKEL 1, NR. 10

Artikel 11, stk. 2, afsnit 1 (direktiv 89/552/EØF)

2. Udsendelsen af film produceret for 
fjernsynet (bortset fra serier, føljetoner, 
lette underholdningsprogrammer og 
dokumentarprogrammer), spillefilm, 
børneprogrammer og nyhedsprogrammer 
må afbrydes af reklamer og/eller 
teleshoppingindslag en gang for hver 
periode på 35 minutter.

udgår
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Or. fr

Begrundelse

Udgår dette stk., bliver det muligt at erstatte det første afsnit i stk. 2 med det tidligere stk. 3, 
hvori varigheden uden afbrydelse af reklamer for de nævnte programmer fastsættes til 45 
minutter.

Ændringsforslag af Herbert Reul

Ændringsforslag 289
ARTIKEL 1, NR. 10

Artikel 11, stk. 2 (direktiv 89/552/EØF)

2. Udsendelsen af film produceret for 
fjernsynet (bortset fra serier, føljetoner, 
lette underholdningsprogrammer og 
dokumentarprogrammer), spillefilm, 
børneprogrammer og nyhedsprogrammer 
må afbrydes af reklamer og/eller 
teleshoppingindslag en gang for hver 
periode på 35 minutter. Der må ikke 
indsættes reklamer eller teleshoppingindslag 
i gudstjenester."

2. Der må ikke indsættes reklamer eller 
teleshoppingindslag i gudstjenester."

Or. de

Begrundelse

Foretagender, der anskaffer dyre spillefilm eller producerer film for tv, skal kunne indtjene 
udgifterne til disse programmer. Det må under alle omstændigheder formodes, at reklamer i 
efterspurgt indhold af denne art vil være anbragt på en ansvarlig måde og ikke gøres 
utiltrækkende for brugeren på grund af for mange reklameafbrydelser.

Ændringsforslag af Angelika Niebler

Ændringsforslag 290
ARTIKEL 1, NR. 10

Artikel 11, stk. 2 (direktiv 89/552/EØF)

2. Udsendelsen af film produceret for 
fjernsynet (bortset fra serier, føljetoner, 
lette underholdningsprogrammer og 

2. Der må ikke indsættes reklamer eller 
teleshoppingindslag i gudstjenester."



AM\630521DA.doc PE 378.524v03-00 67/88 AM\

DA

dokumentarprogrammer), spillefilm, 
børneprogrammer og nyhedsprogrammer 
må afbrydes af reklamer og/eller 
teleshoppingindslag en gang for hver 
periode på 35 minutter. Der må ikke 
indsættes reklamer eller teleshoppingindslag 
i gudstjenester."

Or. de

Begrundelse

Det er nødvendigt at åbne op for reklamemuligheder, dog med begrænsninger, hvad angår 
børneprogrammer og religiøse programmer.

Ændringsforslag af Rebecca Harms og Monica Frassoni

Ændringsforslag 291
ARTIKEL 1, NR. 10

Artikel 11, stk. 2, afsnit 1 (direktiv 89/552/EØF)

2. Udsendelsen af film produceret for 
fjernsynet (bortset fra serier, føljetoner, lette 
underholdningsprogrammer og 
dokumentarprogrammer), spillefilm, 
børneprogrammer og nyhedsprogrammer
må afbrydes af reklamer og/eller 
teleshoppingindslag en gang for hver 
periode på 35 minutter.

2. Udsendelsen af audiovisuelle værker 
såsom spillefilm og film produceret for 
fjernsynet (bortset fra serier, føljetoner, lette 
underholdningsprogrammer og 
dokumentarprogrammer), må, hvis 
programvarigheden er på over 45 minutter,
afbrydes en gang for hver fuldstændig 
periode på 45 minutter. En yderligere 
afbrydelse er tilladt, hvis den 
programmerede varighed er mindst 20 
minutter længere end to eller flere 
fuldstændige perioder på 45 minutter.

Or. en

Begrundelse

For at beskytte europæiske værkers integritet er det nødvendigt at undgå for mange reklamer 
under udsendelsen af audiovisuelle værker.
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Ændringsforslag af Umberto Guidoni, Vittorio Prodi og Monica Frassoni

Ændringsforslag 292
ARTIKEL 1, NR. 10

Artikel 11, stk. 2, afsnit 1 (direktiv 89/552/EØF)

2. Udsendelsen af film produceret for 
fjernsynet (bortset fra serier, føljetoner, lette 
underholdningsprogrammer og 
dokumentarprogrammer), spillefilm, 
børneprogrammer og nyhedsprogrammer må 
afbrydes af reklamer og/eller 
teleshoppingindslag en gang for hver 
periode på 35 minutter.

2. Udsendelsen af film produceret for 
fjernsynet (bortset fra serier, føljetoner, lette 
underholdningsprogrammer og 
dokumentarprogrammer), spillefilm, 
børneprogrammer og nyhedsprogrammer må 
afbrydes af reklamer og/eller 
teleshoppingindslag en gang for hver 
fuldstændig periode på 45 minutter. En 
yderligere afbrydelse er tilladt, hvis den 
programmerede varighed er mindst 20 
minutter længere end to eller flere 
fuldstændige perioder på 45 minutter.

Or. it

Begrundelse

Med ændringsforslaget bevares modellerne i det nuværende direktiv (artikel 11, stk. 3) med 
det formål at bevare værkernes integritet og forståelighed.

Ændringsforslag af Patrizia Toia

Ændringsforslag 293
ARTIKEL 1, NR. 10

Artikel 11, stk. 2, afsnit 1 (direktiv 89/552/EØF)

2. Udsendelsen af film produceret for 
fjernsynet (bortset fra serier, føljetoner, lette 
underholdningsprogrammer og 
dokumentarprogrammer), spillefilm,
børneprogrammer og nyhedsprogrammer må 
afbrydes af reklamer og/eller 
teleshoppingindslag en gang for hver 
periode på 35 minutter.

2. Udsendelsen af audiovisuelle værker 
såsom spillefilm og film produceret for 
fjernsynet (bortset fra serier, føljetoner, lette 
underholdningsprogrammer og 
dokumentarprogrammer), børneprogrammer 
og nyhedsprogrammer må afbrydes af 
reklamer og/eller teleshoppingindslag en 
gang for hver fuldstændig periode på 45
minutter. En yderligere afbrydelse er tilladt, 
hvis den programmerede varighed er 
mindst 20 minutter længere end to eller 
flere fuldstændige perioder på 45 minutter
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Or. it

Begrundelse

Teksten i det aktuelle direktiv (artikel 11, stk. 3) sikrer større respekt for ophavsmændene, 
værkernes integritet og forståelighed.

Ændringsforslag af Paul Rübig

Ændringsforslag 294
ARTIKEL 1, NR. 10

Artikel 11, stk. 2, afsnit 1 (direktiv 89/552/EØF)

2. Udsendelsen af film produceret for 
fjernsynet (bortset fra serier, føljetoner, lette 
underholdningsprogrammer og 
dokumentarprogrammer), spillefilm,
børneprogrammer og nyhedsprogrammer må 
afbrydes af reklamer og/eller 
teleshoppingindslag en gang for hver 
periode på 35 minutter.

2. Udsendelsen af spillefilm (bortset fra 
serier, føljetoner, lette 
underholdningsprogrammer, film produceret 
for fjernsynet og dokumentarprogrammer), 
børneprogrammer og nyhedsprogrammer må 
afbrydes af reklamer og/eller 
teleshoppingindslag en gang for hver 
periode på 30 minutter.

Or. en

Begrundelse

Bestemmelserne om indsættelse af reklamer har stor indflydelse på tv-
spredningsforetagendernes evne til at investere i nyt europæisk indhold. For at fremme 
investering i originalt europæisk indhold og gøre det muligt for tv-spredningsforetagenderne 
at udbyde dette indhold gratis til de europæiske brugere, bør restriktionerne for indsættelse af 
reklamer ikke gælde for film produceret for fjernsynet.

Ændringsforslag af Nikolaos Vakalis

Ændringsforslag 295
ARTIKEL 1, NR. 10

Artikel 11, stk. 2, afsnit 1 (direktiv 89/552/EØF)

2. Udsendelsen af film produceret for 
fjernsynet (bortset fra serier, føljetoner, lette 
underholdningsprogrammer og 
dokumentarprogrammer), spillefilm, 
børneprogrammer og nyhedsprogrammer

2. Udsendelsen af film produceret for 
fjernsynet (bortset fra serier, føljetoner, lette 
underholdningsprogrammer og 
dokumentarprogrammer), spillefilm, 
børneprogrammer, nyheds- og 
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må afbrydes af reklamer og/eller 
teleshoppingindslag en gang for hver 
periode på 35 minutter.

nyhedsorienteringsprogrammer må 
afbrydes af reklamer og/eller 
teleshoppingindslag en gang for hver 
periode på 35 minutter.

Or. en

Begrundelse

Anvendelsesområdet for bestemmelsen om indsættelse af reklamer bør også omfatte 
nyhedsorienteringsprogrammer, da disse udgør en del af informationsprogrammerne for 
publikum.

Ændringsforslag af Dominique Vlasto

Ændringsforslag 296
ARTIKEL 1, NR. 10

Artikel 11, stk. 2 a og 2 b (nye) (direktiv 89/552/EØF)

2a. Udsendelsen af andre programmer end 
dem, der er omhandlet i det foregående stk., 
kan afbrydes af reklame- og/eller 
teleshoppingindslag tre gange inden for en 
klokketime.
2.b Som en undtagelse til foregående stk. 
kan reklame- og teleshoppingindslag kun 
indsættes i pauserne, når der sendes 
sportsbegivenheder. Når der ikke er pauser 
i sportsbegivenheden, indsættes reklame-
og teleshoppingindslag på de betingelser, 
der er opstillet i foregående stk.

Or. fr

Begrundelse

Il semble légitime de permettre aux radiodiffuseurs de bénéficier d’une plus grande flexibilité 
pour l’insertion des messages publicitaires au sein de leurs programmes (séries, feuilletons, 
émissions de divertissement et documentaires).

En outre, la proposition vise à préserver le critère des « interruptions naturelles du 
programme » lors de la retransmission de manifestations sportives, ce qui permet de prévenir 
toute interruption impromptue ou prématurée. 

A défaut d'interruption, dans le cadre de la retransmission d'une manifestation sportive, la 
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présente proposition permet aux radiodiffuseurs de bénéficier d'une plus grande liberté pour 
l'insertion des messages publicitaires.

Ændringsforslag af Catherine Trautmann

Ændringsforslag 297
ARTIKEL 1, NR. 10

Artikel 11, stk. 2 a (nyt) (direktiv 89/552/EØF)

2 a. Udsendelse af andre programmer end 
dem, der er omhandlet i foregående stk., 
kan afbrydes af reklame- og/eller 
teleshoppingindslag tre gange inden for en 
klokketime.
Som en undtagelse til foregående stk. kan 
reklame- og teleshoppingindslag kun 
indsættes i pauserne, når der sendes 
sportsbegivenheder. Når der ikke er pauser 
i sportsbegivenheden, indsættes reklame-
og teleshoppingindslag på de betingelser, 
der er opstillet i foregående stk.

Or. fr

Begrundelse

Reklameafbrydelserne skal ske under hensyntagen til seeren og dennes bekvemmelighed.

Ændringsforslag af Nikolaos Vakalis

Ændringsforslag 298
ARTIKEL 1, NR. 10

Artikel 11, stk. 2 a (nyt) (direktiv 89/552/EØF)

2a. De nationale lovgivningsmyndigheder 
fastsætter tidsintervallerne for 
børneprogrammer, så de bedre kan 
fastlægge de gældende regler for reklame.

Or. en
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Begrundelse

Da der ikke findes nogen ensartet EU-definition af "børn" og "børneprogrammer" i 
forbindelse med dette direktiv, er det nødvendigt, at de nationale lovgivningsmyndigheder 
klart definerer de tidsintervaller, inden for hvilke reklamebestemmelserne er gældende.

Ændringsforslag af Nikolaos Vakalis

Ændringsforslag 299
ARTIKEL 1, NR. 11 A (nyt)

Artikel 15, litra a (nyt) (direktiv 89/552/EØF)

(11a) Artikel 15, litra (a), ændres således:
(a) ) den må ikke specifikt være rettet mod 
eller have nogen indirekte adgang til 
mindreårige eller navnlig afbilde unge, der 
indtager disse drikkevarer; den må ikke 
udsendes mellem kl. 6.00 og 21.00;

Or. en

Begrundelse

Mindreårige er særlig sårbare over for tv-reklamer, og alkoholholdige drikkevarer er af 
indlysende årsager ikke passende for dem. En omfattende lovgivning om alkoholreklamer, der 
henvender sig til mindreårige, bør derfor også omfatte indirekte former for appel til dem. Et 
fuldstændigt forbud mod alle reklamer for alkoholholdige drikkevarer, der henvender sig til 
mindreårige, er en passende beskyttelsesforanstaltning, der kan vurderes på grundlag af 
objektive kriterier.

Ændringsforslag af John Purvis

Ændringsforslag 300
ARTIKEL 1, NR. 13, INDLEDNING

Artikel 18 affattes således: Artikel 18 udgår

Or. en

Begrundelse

Restriktionerne for reklame bør fjernes for at gøre det muligt for europæiske 
medietjenesteudbydere at konkurrere bedre og opretholde en indtægt, som kan anvendes til 
finansiering og investering i et europæisk audiovisuelt indhold. Forbrugeren er den bedste 
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regulator af mængden og typen af reklamer.

Ændringsforslag 301
ARTIKEL 1, NR. 13

Artikel 18, stk. 1 og 2 (direktiv 89/552/EØF)

1. Korte indslag med reklame eller 
teleshopping og andre korte reklameformer 
må ikke fylde mere end 20 % af en given 
klokketime.

udgår

2. Annonceringer fra tv-
spredningsforetagendet af egne 
programmer og af produkter med direkte 
tilknytning til disse programmer, 
sponsorannonceringer og produktplacering 
er ikke omfattet af stk. 1."

Or. en

Begrundelse

Restriktionerne for reklame bør fjernes for at gøre det muligt for europæiske 
medietjenesteudbydere at konkurrere bedre og opretholde en indtægt, som kan anvendes til 
finansiering og investering i et europæisk audiovisuelt indhold. 

Forbrugeren er den bedste regulator af mængden og typen af reklamer.

Ændringsforslag af Pilar del Castillo Vera

Ændringsforslag 302
ARTIKEL 1, NR. 13

Artikel 18 (direktiv 89/552/EØF)

1. Korte indslag med reklame eller 
teleshopping og andre korte reklameformer 
må ikke fylde mere end 20 % af en given 
klokketime.

udgår

2. Annonceringer fra tv-
spredningsforetagendet af egne 
programmer og af produkter med direkte 
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tilknytning til disse programmer, 
sponsorannonceringer og produktplacering 
er ikke omfattet af stk. 1."

Or. es

Begrundelse

Strenge regler for varigheden af reklameindslag er ikke berettiget på et tidspunkt, hvor den 
audiovisuelle sektor udbyder en lang række kanaler og tjenester, hvor brugerne kan vælge, 
hvad de foretrækker, ved hjælp af fjernbetjeningen. Derudover kræver de audiovisuelle 
medietjenesteudbydere større fleksibilitet, så de kan investere i programindhold af høj 
kvalitet.

Ændringsforslag af Angelika Niebler

Ændringsforslag 303
ARTIKEL 1, NR. 13

Artikel 18 (direktiv 89/552/EØF)

1. Korte indslag med reklame eller 
teleshopping og andre korte reklameformer 
må ikke fylde mere end 20 % af en given 
klokketime.

udgår

2. Annonceringer fra tv-
spredningsforetagendet af egne 
programmer og af produkter med direkte 
tilknytning til disse programmer, 
sponsorannonceringer og produktplacering 
er ikke omfattet af stk. 1."

Or. de

Begrundelse

Disse restriktive bestemmelser bør lempes med henblik på at give tv-
spredningsforetagenderne et større råderum.

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

Ændringsforslag 304
ARTIKEL 1, NR. 13
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Artikel 18, stk. 1 og 2 og stk. 2 a (nyt) (direktiv 89/552/EØF)

1. Korte indslag med reklame eller 
teleshopping og andre korte reklameformer 
må ikke fylde mere end 20 % af en given 
klokketime.

1. Den udsendelsestid, der afsættes til 
reklamer, må ikke overstige 15 % af den 
daglige sendetid. Denne procentdel kan dog 
øges til 20 %, hvis den omfatter 
reklameformer som f.eks. tilbud, der 
fremsættes direkte over for offentligheden 
med henblik på salg, køb eller leje af 
produkter eller levering af tjenesteydelser, 
forudsat at alle reklameindslagene til 
sammen ikke overstiger 15 %.

2. Annonceringer fra tv-
spredningsforetagendet af egne 
programmer og af produkter med direkte 
tilknytning til disse programmer, 
sponsorannonceringer og produktplacering 
er ikke omfattet af stk. 1."

2. Den udsendelsestid, der afsættes til 
reklameindslag i en given periode på en 
time, må ikke overstige 20 %.

2 a. Uden at dette i øvrigt berører 
bestemmelserne i stk. 1, må reklameformer 
som f.eks. tilbud, der fremsættes direkte 
over for offentligheden med henblik på 
salg, køb eller leje af produkter eller 
levering af tjenesteydelser, ikke overstige en 
time om dagen."

Or. it

Begrundelse

Teksten i det nuværende direktiv omfatter alle former for reklame og beskytter i vid 
udstrækning programmernes redaktionelle integritet.

Ændringsforslag af Paul Rübig

Ændringsforslag 305
ARTIKEL 1, NR. 13

Artikel 18, stk. 1 (direktiv 89/552/EØF)

1. Korte indslag med reklame eller 
teleshopping og andre korte reklameformer 
må ikke fylde mere end 20 % af en given 
klokketime.

1. Korte indslag med reklame eller 
teleshopping og andre korte reklameformer 
må under ingen omstændigheder fylde 
mere end et dagligt gennemsnit på 20 % af 
en given klokketime.
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Or. en

Begrundelse

Restriktionerne af varigheden af reklametiden bør gøres mindre strenge for at give tv-
spredningsforetagenderne større fleksibilitet i programlægningen, f.eks. i forbindelse med 
live-udsendelser.

Ændringsforslag af Nikolaos Vakalis

Ændringsforslag 306
ARTIKEL 1, NR. 15

Artikel 19 (direktiv 89/552/EØF)

Dette direktiv finder med de nødvendige 
tilpasninger anvendelse på 
fjernsynsudsendelser, der udelukkende 
sender reklamer og teleshopping, og på 
fjernsynsudsendelser, der udelukkende 
sender selvpromoverende programmer. Dog 
gælder kapitel III og artikel 11 (regler om 
indsættelse af reklame) og artikel 18 
(varigheden af reklame og teleshopping) 
ikke for disse udsendelser."

Dette direktiv finder med de nødvendige 
tilpasninger anvendelse på 
fjernsynsudsendelser, der udelukkende 
sender reklamer og teleshopping, og på 
fjernsynsudsendelser, der udelukkende 
sender selvpromoverende programmer, der 
let skal kunne identificeres som sådanne 
ved hjælp af optiske og/eller akustiske 
midler. Dog gælder kapitel III og artikel 11 
(regler om indsættelse af reklame) og artikel 
18 (varigheden af reklame og teleshopping) 
ikke for disse udsendelser."

Or. en

Begrundelse

Reklamer, teleshopping og selvpromoverende programmer i tv-udsendelser, der udelukkende 
er helliget disse formål, skal også klart kunne identificeres som sådanne. Forbrugeren skal 
være bekendt med reklameindholdet i de udbudte tjenester.

Ændringsforslag af Pilar del Castillo Vera

Ændringsforslag 307
ARTIKEL 1, NR. 17

Artikel 20 (direktiv 89/552/EØF)

For udsendelser, der udelukkende er bestemt 
til det nationale område, og som hverken 

For udsendelser, der udelukkende er bestemt 
til det nationale område, og som hverken 



AM\630521DA.doc PE 378.524v03-00 77/88 AM\

DA

direkte eller indirekte kan modtages af 
offentligheden i en eller flere andre 
medlemsstater, og for udsendelser med en 
ubetydelig seerandel kan medlemsstaterne, 
hvis de ikke overtræder fællesskabsretten. 
fastsætte andre betingelser end dem, der 
gælder efter artikel 11, stk. 2, og artikel 18, 
jf. også artikel 3."

direkte eller indirekte kan modtages af 
offentligheden i en eller flere andre 
medlemsstater, kan medlemsstaterne, hvis de 
ikke overtræder fællesskabsretten. fastsætte 
andre betingelser end dem, der gælder efter 
artikel 11, stk. 2, og artikel 18, jf. også 
artikel 3."

Or. es

Begrundelse

Den vage formulering "en ubetydelig seerandel" kan resultere i en vilkårlig anvendelse af 
denne artikel, der også kan anvendes til at begrænse konkurrencen. 

Ændringsforslag af Nikolaos Vakalis

Ændringsforslag 308
ARTIKEL 1, NR. 17

Artikel 20 (direktiv 89/552/EØF)

For udsendelser, der udelukkende er 
bestemt til det nationale område, og som 
hverken direkte eller indirekte kan 
modtages af offentligheden i en eller flere 
andre medlemsstater, og for udsendelser 
med en ubetydelig seerandel kan 
medlemsstaterne, hvis de ikke overtræder 
fællesskabsretten. fastsætte andre 
betingelser end dem, der gælder efter 
artikel 11, stk. 2, og artikel 18, jf. også 
artikel 3."

udgår

Or. en

Begrundelse

Denne artikel bør udgå af to årsager: a) De rent nationale udsendelser bør anvende de 
samme kvalitetsstandarder som de europæiske udsendelser, og b) der er medlemsstater (f.eks. 
Grækenland), hvor udsendelserne udelukkende er beregnet til det nationale område og ikke 
kan modtages af offentligheden i andre medlemsstater. Denne artikel kan derfor på 
uretmæssig vis udelukke disse lande fra EU's kvantitative bestemmelser om reklamer.
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Ændringsforslag af Umberto Guidoni, Vittorio Prodi og Vincenzo Lavarra

Ændringsforslag 309
ARTIKEL 1, NR. 17 A (nyt)

Artikel 20 a (ny) (direktiv 89/552/EØF)

(17a) Følgende artikel 20a indsættes:
"Artikel 20a

1. For at sikre principperne om pluralisme, 
konkurrence og virksomhedernes frihed i
forbindelse med reklameindtægter, bør 
bestemmelsen af seertal opfylde følgende 
kriterier:
a) de organer, der udfører undersøgelser af 
de forskellige mediers publikum, kvalitet, 
popularitet og seerandel, skal være 
uafhængige af alle de undersøgte enheder;
b) forvaltningsorganernes (teknisk-
videnskabelige udvalg og/eller 
tilsynsudvalg) repræsentative karakter: De 
skal bestå af repræsentanter for alle de 
involverede og undersøgte enheder 
(operatører, marked og forbrugere) og ikke 
være begrænset til udsendelsesplatformene;
c) de tekniske udvalg, der bør gives de 
egentlige beføjelser til at gennemføre enten 
tekniske eller ledelsesmæssige 
undersøgelser uden indblanding fra 
bestyrelsens side, skal være transparente."

Or. it

Begrundelse

Da det er vigtigt at bestemme seertal i forbindelse med reklameindtægter, bør de samme 
regler gælde i hele Unionen i overensstemmelse med principperne om ytringsfrihed, 
uafhængighed, gennemsigtighed og repræsentativitet.

Ændringsforslag af Patrizia Toia

Ændringsforslag 310
ARTIKEL 1, NR. 17 A (nyt)

Artikel 20 a (ny) (direktiv 89/552/EØF)
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(17a) Følgende artikel 20a indsættes:
"Artikel 20a

1. For at sikre principperne om pluralisme, 
konkurrence og virksomhedernes frihed i 
forbindelse med reklameindtægter, bør 
bestemmelsen af seertal opfylde følgende 
kriterier:
a) de organer, der udfører undersøgelser af 
de forskellige mediers publikum, kvalitet, 
popularitet og seerandel, skal være 
uafhængige af alle de undersøgte enheder;
b) forvaltningsorganernes (teknisk-
videnskabelige udvalg og/eller 
tilsynsudvalg) repræsentative karakter: De 
skal bestå af repræsentanter for alle de 
involverede og undersøgte enheder 
(operatører, marked og forbrugere) og ikke 
være begrænset til udsendelsesplatformene;
c) de tekniske udvalg, der bør gives de 
egentlige beføjelser til at gennemføre enten 
tekniske eller ledelsesmæssige 
undersøgelser uden indblanding fra 
bestyrelsens side, skal være transparente."

Or. it

Ændringsforslag af Nikolaos Vakalis

Ændringsforslag 311
ARTIKEL 1, NR. 17 A (nyt)

Artikel 22 (direktiv 89/552/EØF)

(17a) Artikel 22 affattes således:
1. Medlemsstaterne træffer passende 
foranstaltninger til at sikre, at de 
audiovisuelle medietjenester, der udbydes 
af udbydere under deres jurisdiktion, ikke 
omfatter nogen programmer, der i alvorlig 
grad kan påvirke mindreåriges fysiske, 
psykiske og moralske udvikling, navnlig 
programmer, der omfatter porno eller 
umotiveret vold.
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2. De i stk. 1 omhandlede foranstaltninger 
omfatter også andre programmer, der kan 
påvirke mindreåriges fysiske, psykiske og 
moralske udvikling, undtagen når det 
gennem valget af sendetidspunktet for den 
audiovisuelle medietjeneste eller ved en 
teknisk foranstaltning sikres, at 
mindreårige i udsendelsesområdet ikke 
normalt vil høre eller se sådanne 
audiovisuelle medietjenester.
3. Når sådanne udsendelser sendes i ukodet 
form, sikrer medlemsstaterne endvidere, at 
der udsendes en akustisk advarsel, inden de 
sendes, eller at de identificeres ved et 
visuelt symbol under hele udsendelsen.

Or. en

Begrundelse

Denne artikel bør også omfatte ikke-lineære tjenester. Det er et ubestridt faktum, at navnlig 
pornografi og vold hovedsageligt udsendes af denne form for tjenester, hvor adgangen for 
mindreårige nu om dage er lettest. Tv-spredning er allerede reguleret mere eller mindre med 
henblik på beskyttelse af mindreårige. Der bør også tages skridt inden for denne nye form for 
tjenester.

Ændringsforslag af Patrizia Toia

Ændringsforslag 312
ARTIKEL 1, NR. 17 B (nyt)

Artikel 22, stk. 1 (direktiv 89/552/EØF)

(17b) Artikel 22, stk. 1, affattes således:
"1. Medlemsstaterne træffer passende 
foranstaltninger til at sikre, at de 
audiovisuelle medietjenester, der udbydes 
af udbydere under deres jurisdiktion, ikke 
omfatter nogen programmer, der i alvorlig 
grad kan påvirke mindreåriges fysiske, 
psykiske og moralske udvikling, navnlig 
programmer, der omfatter porno eller 
umotiveret vold. Ansvaret for programmer 
af denne art, der anses for at være 
skadelige, skal ligge hos tv-
spredningsforetagendet og udbyderen af 
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medietjenesten."

Or. it

Ændringsforslag af Patrizia Toia

Ændringsforslag 313
ARTIKEL 1, NR. 18 A (nyt)

Artikel 22 c (ny) (direktiv 89/552/EØF)

(18a) Følgende artikel 22 c indsættes:
"Artikel 22 c

Medlemsstaterne sikrer gennemførelsen af 
de i artikel 22 omhandlede foranstaltninger 
ved at identificere de organer, der er 
ansvarlige for denne opgave (nationale 
lovgivningsmyndigheder eller andre 
organer), og vedtager passende 
sanktioner."

Or. it

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

Ændringsforslag 314
ARTIKEL 1, NR. 19

Artikel 23 a, stk. 1 (nyt) (direktiv 89/552/EØF)

I stk. 1 erstattes formuleringen 
"repræsentanter for de kompetente 
myndigheder i medlemsstaterne" med 
"repræsentanter for de kompetente 
nationale lovgivningsmyndigheder, der er 
nævnt i artikel 23 b."

Or. it
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Ændringsforslag af Pilar del Castillo Vera

Ændringsforslag 315
ARTIKEL 1, NR. 20

Artikel 23 b, stk. -1 a (nyt) (direktiv 89/552/EØF)

-1 a. Den faktiske beskyttelse af de 
grundlæggende rettigheder og 
frihedsrettigheder er et spørgsmål, der skal 
afgøres direkte af domstolene.
Det følger heraf, at en audiovisuel 
virksomhed ikke kan lukkes, og dens 
udsendelser ikke kan indstilles eller 
begrænses uden en retskendelse.

Or. es

Begrundelse

La salvaguarda de los principios fundamentales ha de estar exclusivamente reservada a 
jueces y tribunales y, por lo tanto, conviene excluir a los órganos reguladores nacionales de 
dicha función. La Directiva debe actuar como garantía frente a los eventuales intentos por 
parte de las autoridades reguladoras nacionales de ir más allá de lo expresamente permitido 
y en contra de los derechos reconocidos en la Carta de Derechos Fundamentales y en la 
Convención Europea para la protección de los Derechos Humanos. Las instituciones 
profesionales de más prestigio en el mundo de la Prensa, al tener conciencia de alguna 
conducta no deseable en este sentido, han solicitado explícitamente que la capacidad 
sancionadora de las autoridades reguladoras no pueda afectar al normal desarrollo del 
derecho fundamental de la libertad de expresión. Sólo los tribunales de justicia pueden 
decidir si un medio de comunicación debe ser castigado con el cierre de sus emisiones por 
haber conculcado derechos fundamentales.

Ændringsforslag af Patrizia Toia

Ændringsforslag 316
ARTIKEL 1, NR. 20

Artikel 23 b, stk. 1 (direktiv 89/552/EØF)

1. Medlemsstaterne garanterer de nationale 
tilsynsmyndigheders uafhængighed og 
tilser, at de optræder upartisk og 
gennemsigtigt i udøvelsen af deres 
beføjelser.

1. Medlemsstaterne tager skridt til at oprette
nationale tilsynsmyndigheder og garanterer 
deres uafhængighed ved at sikre, at de 
optræder upartisk og gennemsigtigt i 
udøvelsen af deres beføjelser.
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Or. it

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

Ændringsforslag 317
ARTIKEL 1, NR. 20

Artikel 23 b, stk. 1 (direktiv 89/552/EØF)

1. Medlemsstaterne garanterer de nationale 
tilsynsmyndigheders uafhængighed og tilser, 
at de optræder upartisk og gennemsigtigt i 
udøvelsen af deres beføjelser.

1. Medlemsstaterne tager skridt til at oprette
nationale tilsynsmyndigheder og garanterer 
deres uafhængighed ved at sikre, at de 
optræder upartisk og gennemsigtigt i 
udøvelsen af deres beføjelser.

Or. it

Ændringsforslag af Angelika Niebler

Ændringsforslag 318
ARTIKEL 1, NR. 20

Artikel 23 b, stk. 1 (direktiv 89/552/EØF)

1. Medlemsstaterne garanterer de nationale
tilsynsmyndigheders uafhængighed og tilser, 
at de optræder upartisk og gennemsigtigt i 
udøvelsen af deres beføjelser.

1. Hvis medlemsstaterne har etableret 
nationale tilsynsmyndigheder, garanterer de 
deres uafhængighed og tilser, at de optræder 
upartisk og gennemsigtigt i udøvelsen af 
deres beføjelse.

Or. de

Begrundelse

Medlemsstaterne bør ikke være forpligtede til at etablere nationale tilsynsmyndigheder. 
Formuleringen af Kommissionens forslag bør derfor tilpasses.

Ændringsforslag af Patrizia Toia

Ændringsforslag 319
ARTIKEL 1, NR. 20

Artikel 23 b, stk. 1 a (nyt) (direktiv 89/552/EØF)
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1 a. Medlemsstaterne sikrer, at 
overensstemmelsen med bestemmelserne i 
dette direktiv kontrolleres, navnlig 
bestemmelserne om ytringsfrihed, 
mediernes pluralisme, menneskets 
værdighed, princippet om ikke-
diskrimination og beskyttelse af sårbare 
personer. Medlemsstaterne afgør, hvem 
denne opgave overdrages til.

Or. it

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

Ændringsforslag 320
ARTIKEL 1, NR. 20

Artikel 23 b, stk. 1 a (nyt) (direktiv 89/552/EØF)

1 a. Medlemsstaterne giver de nationale 
lovgivningsmyndigheder til opgave at 
kontrollere overensstemmelsen med 
bestemmelserne i dette direktiv, navnlig 
bestemmelserne om ytringsfrihed, 
mediernes pluralisme, menneskets 
værdighed, princippet om ikke-
diskrimination og beskyttelse af sårbare 
personer.

Or. it

Ændringsforslag af Patrizia Toia

Ændringsforslag 321
ARTIKEL 1, NR. 20

Artikel 23 b, stk. 2 (direktiv 89/552/EØF)

2. De nationale tilsynsmyndigheder 
underretter i nødvendigt omfang hinanden 
og Kommissionen om anvendelsen af dette 
direktiv."

2. Oplysninger om anvendelsen af dette 
direktiv stilles til rådighed i 
medlemsstaterne og i Kommissionen."
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Or. it

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

Ændringsforslag 322
ARTIKEL 1, NR. 20 A (nyt)

Artikel 23 b a (ny) (direktiv 89/552/EØF)

(20a) Følgende artikel 23 b a indsættes:
"Artikel 23b a

1. Medlemsstaterne vedtager de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre pluralismen i 
forbindelse med information i radio- og tv-
spredningssystemet. Medlemsstaterne 
forbyder navnlig etablering og 
opretholdelse af en dominerende stilling på 
tv-markedet og tilknyttede markeder.
2. Medlemsstaterne bestræber sig på at 
sikre, at princippet om, at den information, 
som de offentlige myndigheder formidler, 
er objektiv, og vedtager passende 
foranstaltninger til at forhindre, at et 
eventuelt misbrug af regeringens 
holdninger påvirker den information, der 
formidles i medierne.
3. Medlemsstaterne forbyder personer med 
et regeringsembede, deres ægtefæller eller 
børn og virksomheder, der kontrolleres af 
dem, at indtage eller opretholde en 
kontrollerende stilling i virksomheder på 
radio- og tv-markedet og tilknyttede 
markeder."

Or. it

Begrundelse

Coerentemente con posizioni già espresse dal PE (vedi risoluzione approvata il 6 settembre 
2005 sulla " televisione senza frontiere" e la risoluzione del Parlamento europeo sui rischi di 
violazione, nell'UE e particolarmente in Italia, della libertà di espressione e di informazione 
(articolo 11, paragrafo 2 della Carta dei diritti fondamentali) (2003/2237(INI) )allo scopo di 
richiedere agli Stati membri il rispetto di principi di carattere generale in tema di tutela del 
pluralismo e divieto di cumulo tra cariche di governo e controllo di imprese radiotelevisive.
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E' infatti di palmare evidenza che le disparità esistenti tra le legislazioni nazionali in tema, 
rendono più difficile l'esercizio della libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi 
nel territorio comunitario.

Ændringsforslag af Patrizia Toia

Ændringsforslag 323
ARTIKEL 1, NR. 20 A (nyt)

Artikel 23 b a (ny), stk. 1 (nyt) (direktiv 89/552/EØF)

(20a) Følgende artikel 23 b a indsættes:
"1. Medlemsstaterne vedtager de 
nødvendige foranstaltninger til at sikre 
pluralismen i forbindelse med information i 
radio- og tv-spredningssystemet. 
Medlemsstaterne forbyder navnlig 
etablering og opretholdelse af en 
dominerende stilling på tv-markedet og 
tilknyttede markeder." 

Or. it

Ændringsforslag af Patrizia Toia

Ændringsforslag 324
ARTIKEL 1, NR. 20 A (nyt)

Artikel 23 b a (ny), stk. 2 (nyt) (direktiv 89/552/EØF)

"2. Medlemsstaterne bestræber sig på at 
sikre, at princippet om, at den information, 
som de offentlige myndigheder formidler,
er objektiv, og vedtager passende 
foranstaltninger til at forhindre, at et 
eventuelt misbrug af regeringens 
holdninger påvirker den information, der 
formidles i medierne."

Or. it
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Ændringsforslag af Patrizia Toia

Ændringsforslag 325
ARTIKEL 1, NR. 20 A (nyt)

Artikel 23 b a (ny), stk. 3 (nyt) (direktiv 89/552/EØF)

"3. Udøvelsen af retten til information skal 
altid afvejes mod beskyttelsen af de 
pågældende personers privatliv og bør 
aldrig krænke respekten for menneskets 
værdighed, navnlig hvad angår 
mindreårige. I sidstnævnte tilfælde bør der 
altid henvises til internationale 
konventioner om emnet samt til de etiske 
kodekser og andre former for 
selvregulering, som operatører inden for 
informationssektoren har udarbejdet i de 
enkelte europæiske lande."

Or. it

Begrundelse

Navnlig i lyset af de meget invasive og teknologisk avancerede informationsmedier bør det 
understreges, at retten til information ikke må gå forud for respekten for personens værdighed 
og den ukrænkelige ret til et privatliv.

Ændringsforslag af Nikolaos Vakalis

Ændringsforslag 326
ARTIKEL 2

Bilag 'Direktiver og forordninger', artikel 3, litra a, punkt 4 (forordning (EF) nr. 2006/2004)

"4. Rådets direktiv 89/552/EØF af 3. oktober 
1989 om samordning af visse love og 
administrative bestemmelser i 
medlemsstaterne vedrørende udøvelse af tv-
spredningsvirksomhed: artikel 3g til 3h og 
artikel 10 til 20. Direktivet er senest ændret 
ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
…/…/EF."

"4. Rådets direktiv 89/552/EØF af 3. oktober 
1989 om samordning af visse love og 
administrative bestemmelser i 
medlemsstaterne vedrørende udøvelse af tv-
spredningsvirksomhed: artikel 3c og 3g til 
3h og artikel 10 til 20. Direktivet er senest 
ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv …/…/EF."

Or. en
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Begrundelse

Forbrugernes mulighed for at identificere de audiovisuelle medietjenesteudbydere på en nem, 
direkte og permanent tilgængelig måde hænger helt klart sammen med beskyttelsen af 
forbrugernes interesser og skal derfor nævnes udtrykkeligt i bilaget "Direktiver og 
forordninger".


