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

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

Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag från John Purvis

Ändringsförslag 172
ARTIKEL 1, LED 3, LED A

Artikel 2, punkt 1 (direktiv 89/552/EEG)

(a) I punkt 1 skall ”TV-sändningar, som 
sänds av programföretag” ersättas med 
”audiovisuella medietjänster som sänds av 
leverantörer av medietjänster” 
och”sändningar” ersättas med 
”audiovisuella medietjänster”.

(a) I punkt 1 skall ”TV-sändningar, som 
sänds av programföretag” ersättas med 
”linjära audiovisuella medietjänster som 
sänds av leverantörer av medietjänster” och 
”sändningar” ersättas med ”audiovisuella 
medietjänster”.

Or. en

Motivering

Definitionen av sändningar bör ändras så att den även omfattar tjänster som är av samma art 
som traditionella sändningstjänster men som levereras via andra plattformar.
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Direktivet bör emellertid inte utökas till att omfatta icke-linjära tjänster som även 
fortsättningsvis bör regleras av direktivet om elektronisk handel, eftersom dessa tillhör 
”informationssamhällets tjänster”.

Ändringsförslag från Patrizia Toia

Ändringsförslag 173
ARTIKEL 1, LED 3, LED AA (nytt)

Artikel 2, punkt 1a (ny) (direktiv 89/552/EEG)

(aa) I artikel 2 skall följande punkt 1a 
läggas till:
”1a. Medlemsstaterna och kommissionen 
skall i enlighet med sina befogenheter 
garantera mångfalden hos de audiovisuella 
kommunikationstjänsterna samt deras 
frihet och oberoende.”

Or. it

Ändringsförslag från John Purvis

Ändringsförslag 174
ARTIKEL 1, LED 3, LED B

Artikel 2, punkt 2 (direktiv 89/552/EEG)

(b) I punkt 2 skall ”programföretag” ersättas 
med ”leverantörer av medietjänster”.

(b) I punkt 2 skall ”programföretag” ersättas 
med ”leverantörer av linjära medietjänster”.

Or. en

Ändringsförslag från John Purvis

Ändringsförslag 175
ARTIKEL 1, LED 3, LED C

Artikel 2, punkt 3 (direktiv 89/552/EEG)

(c) I punkt 3 skall ”programföretag” ersättas 
med ”leverantörer av medietjänster”; 
”redaktionella beslut om 
programsammansättningen” skall ersättas 
med ”redaktionella beslut om den 

(c) I punkt 3 skall ”programföretag” ersättas 
med ”leverantörer av linjära medietjänster”; 
”redaktionella beslut om 
programsammansättningen” skall ersättas 
med ”redaktionella beslut om den linjära 
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audiovisuella medietjänsten”; ”TV-
sändningsverksamheten” skall ersättas med 
”den audiovisuella tjänsten”, ”där det först 
började sända” skall ersättas med ”där den 
inledde sin verksamhet”, och ”beslut om 
programsammansättningen” skall ersättas 
med ”beslut om den audiovisuella 
medietjänsten”.

audiovisuella medietjänsten”; ”TV-
sändningsverksamheten” skall ersättas med 
”den linjära audiovisuella tjänsten”, ”där det 
först började sända” skall ersättas med ”där 
den inledde sin verksamhet”, och ”beslut om 
programsammansättningen” skall ersättas 
med ”beslut om den linjära audiovisuella 
medietjänsten”.

Or. en

Ändringsförslag från Angelika Niebler

Ändringsförslag 176
ARTIKEL 1, LED 3, LED CA (nytt)

Artikel 2, punkt 3a (ny) (direktiv 89/552/EEG)

(ca) Följande punkt skall läggas till som 
punkt 3a:
”3a. För icke-linjära tjänster får 
medlemsstaterna vidta åtgärder i enlighet 
med artikel 3.3–3.5 och artikel 12.3 i 
Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2000/31/EG (direktivet om 
elektronisk handel).”

Or. de

Motivering

I en ny punkt i artikel 2 bör det göras klart att medlemsstaterna har möjlighet att tillåta 
spärregler för icke-linjära tjänster, vilket hittills har varit möjligt på grundval av direktivet 
om elektronisk handel.

Ändringsförslag från Catherine Trautmann

Ändringsförslag 177
ARTIKEL 1, LED 3, LED CA (nytt)

Artikel 2, punkt 3a (ny) (direktiv 89/552/EEG)

(ca) Följande punkt skall läggas till som 
punkt 3a:
”3a. Om en leverantör av medietjänster har 
sitt huvudkontor i en medlemsstat men får 
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den största delen av sina ekonomiska 
resurser från linjära eller icke-linjära 
audiovisuella tjänster i en annan 
medlemsstat, skall leverantören anses vara 
etablerad i den andra medlemsstaten där 
den största delen av verksamheten bedrivs.”

Or. fr

Motivering

Det är lämpligt att lägga till ett ekonomiskt kriterium för att fastställa i vilken medlemsstat en 
leverantör av medietjänster är etablerad, eftersom ett ekonomiskt kriterium är neutralt och 
effektivt.

Ändringsförslag från John Purvis

Ändringsförslag 178
ARTIKEL 1, LED 3, LED E

Artikel 2, punkt 5 (direktiv 89/552/EEG)

(e) I punkt 5 skall ”programföretaget” 
ersättas med ”leverantören av medietjänster” 
och ”artikel 52” skall ersättas med 
”artikel 43”. 

(e) I punkt 5 skall ”programföretaget” 
ersättas med ”leverantören av audiovisuella 
medietjänster” och ”artikel 52” skall ersättas 
med ”artikel 43”. 

Or. en

Ändringsförslag från John Purvis

Ändringsförslag 179
ARTIKEL 1, LED 3, LED F

Artikel 2, punkt 6, styckena 1a och 1b (nya) (direktiv 89/552/EEG)

”Detta direktiv skall inte omfatta tjänster 
där det linjära audiovisuella innehållet 
enbart är en sidoeffekt av tjänsten och inte 
dess huvudsakliga syfte.
Detta direktiv skall inte omfatta 
elektroniska tidningar, tidskrifter, magasin, 
dagstidningar eller böcker, om det visuella 
innehållet till stor del är statiskt.”

Or. en
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Ändringsförslag från Erika Mann

Ändringsförslag 180
ARTIKEL 1, LED 3, LED G

Artikel 2, punkt 7 (direktiv 89/552/EEG)

”7. För att förhindra missbruk och bedrägligt 
uppträdande får en medlemsstat vidta 
lämpliga åtgärder mot en leverantör av 
medietjänster som är etablerad i en annan 
medlemsstat, men vars verksamhet 
uteslutande eller huvudsakligen riktar sig 
mot den förstnämnda medlemsstatens 
territorium. Detta skall bevisas av denna 
medlemsstat från fall till fall.

”7. För att förhindra missbruk och bedrägligt 
uppträdande som stör den allmänna 
ordningen på ett område som inte tas upp i 
detta direktiv, får en medlemsstat vidta 
lämpliga åtgärder mot en leverantör av 
medietjänster som är etablerad i en annan 
medlemsstat, men vars verksamhet 
uteslutande eller huvudsakligen riktar sig 
mot den förstnämnda medlemsstatens 
territorium. Detta skall bevisas av denna 
medlemsstat från fall till fall. 
Medlemsstaterna får inte hindra den fria 
rörligheten för tjänster på grund av skäl 
som ingår i det område som samordnas av 
direktivet.

Or. en

Motivering

Syftet med direktivet är att skapa en gemensam marknad för audiovisuella medietjänster 
genom att harmonisera en rad bestämmelser. Artikel 2.7 i den nuvarande lydelsen 
undergräver detta syfte. Artikeln gör det möjligt för medlemsstaterna att blockera 
inkommande tjänster även om de till fullo uppfyller kraven i direktivet, dvs. de bestämmelser 
som harmoniserats för att se till att den gemensamma marknaden fungerar. I enlighet med 
fördraget och EG-domstolens rättspraxis kan sådan blockering endast ske om det är fara för 
den allmänna ordningen. Det enkla faktum att ett företag är etablerat i medlemsstat A endast 
i syfte att dra nytta av en mer fördelaktig lagstiftning innebär i sig inget missbruk, även om 
företaget bedriver verksamhet helt eller huvudsakligen i medlemsstat B.

Ändringsförslag från Nikolaos Vakalis

Ändringsförslag 181
ARTIKEL 1, LED 4, LED B

Artikel 2a, punkt 2 (direktiv 89/552/EEG)

(b) I punkt 2 skall ”artikel 22a” ersättas 
med ”artikel 3e”.

(b) Punkterna 2 och 3 skall ersättas med 
följande:
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”2. Medlemsstaterna kan tillfälligt göra 
undantag från punkt 1 om följande villkor 
uppfylls:
a) En audiovisuell medietjänst som 
kommer från en annan medlemsstat 
överträder uppenbarligen, allvarligt och 
grovt artikel 22.1 eller 22.2 och/eller 
artikel 3d och 3e.
b) Leverantören av medietjänster har under 
de föregående tolv månaderna överträtt 
bestämmelsen/bestämmelserna som avses i 
a vid minst två tillfällen.
c) Den berörda medlemsstaten har 
skriftligen underrättat leverantören av 
medietjänsten och kommissionen om de 
angivna överträdelserna och om de 
åtgärder staten avser att vidta om en sådan 
överträdelse skulle inträffa igen.
d) Samråd med den sändande 
medlemsstaten och kommissionen har inte 
resulterat i någon uppgörelse i godo inom 
15 dagar efter den skriftliga underrättelsen 
enligt led c och den angivna överträdelsen 
fortsätter.
Kommissionen skall inom två månader 
från underrättelsen om de åtgärder som 
vidtagits av medlemsstaten besluta om 
åtgärderna är förenliga med 
gemenskapsrätten. Om kommissionen 
beslutar att så inte är fallet, måste 
medlemsstaten skyndsamt avsluta 
åtgärderna i fråga.
3. Punkt 2 skall inte påverka tillämpningen 
av förfaranden, åtgärder eller sanktioner 
mot överträdelserna i fråga i den 
medlemsstat som har jurisdiktion över den 
berörda leverantören av medietjänsten.”

Or. en

Motivering

Undantagen från punkt 1 och de villkor som skall uppfyllas för detta skall omfatta alla 
audiovisuella medietjänster, inte bara tv-sändningar. Särskilt när det gäller skydd av 
minderåriga bör även icke-linjära tjänster omfattas av denna artikel.
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Ändringsförslag från John Purvis

Ändringsförslag 182
ARTIKEL 1, LED 5

Artikel 3, punkt 1 (direktiv 89/552/EEG)

1. Medlemsstaterna skall ha frihet att inom 
de områden som omfattas av detta direktiv 
föreskriva mer detaljerade eller striktare 
regler för de leverantörer av medietjänster 
som tillhör deras jurisdiktion.

1. Medlemsstaterna skall ha frihet att inom 
de områden som omfattas av detta direktiv 
föreskriva mer detaljerade eller striktare 
regler för de leverantörer av medietjänster 
som tillhör deras jurisdiktion, men sådana 
regler får inte tillämpas på leverantörer av 
medietjänster som sänder från en annan 
medlemsstat enligt principen om 
ursprungsland.

Or. en

Motivering

Genom ändringsförslaget görs det klart att principen om ursprungsland måste tillämpas för 
att tjänsteleverantörerna skall vara garanterade en grundläggande säkerhet om rättsläget.

Ändringsförslag från Patrizia Toia

Ändringsförslag 183
ARTIKEL 1, LED 5

Artikel 3, punkt 2 (direktiv 89/552/EEG)

2. Medlemsstaterna skall inom ramen för sin 
lagstiftning och på lämpligt sätt säkerställa 
att de leverantörer av medietjänster som 
tillhör deras jurisdiktion i praktiken 
uppfyller bestämmelserna i detta direktiv.

2. Medlemsstaterna skall inom ramen för sin 
lagstiftning och på lämpligt sätt säkerställa 
att de leverantörer av medietjänster som 
tillhör deras jurisdiktion i praktiken 
uppfyller bestämmelserna i detta direktiv, 
samt även föreskriva lämpliga sanktioner, 
inklusive upphävande eller återkallande av 
tillståndet att utföra sändningsverksamhet 
för television.

Or. it



PE 378.524v03-00 8/84 AM\630521SV.doc

SV

Ändringsförslag från Patrizia Toia

Ändringsförslag 184
ARTIKEL 1, LED 5

Artikel 3, punkt 2a (ny) (direktiv 89/552/EEG)

2a. Medlemsstaterna skall årligen sända 
information om tillämpningen av direktivet 
till gemenskapsinstitutionerna.

Or. it

Ändringsförslag från John Purvis

Ändringsförslag 185
ARTIKEL 1, LED 5

Artikel 3, punkt 3 (direktiv 89/552/EEG)

3. Medlemsstaterna skall främja system för 
samreglering inom de områden som 
samordnas genom detta direktiv. Dessa 
system skall utformas så att blir allmänt 
accepterade av de viktigaste aktörerna och 
säkrar en effektiv tillämpning.”

3. I syfte att uppnå det mål som ställs upp i 
punkt 2 skall medlemsstaterna främja 
system för samreglering och/eller 
självreglering inom de områden som 
samordnas genom detta direktiv. Dessa 
system skall utformas så att de blir allmänt 
accepterade av de viktigaste aktörerna och 
säkrar en effektiv tillämpning.”

Or. en

Motivering

Både system för samreglering och system för självreglering är effektiva sätt att genomföra 
och förverkliga målen i direktivet.

Ändringsförslag från Rebecca Harms

Ändringsförslag 186
ARTIKEL 1, LED 5

Artikel 3, punkt 3 (direktiv 89/552/EEG)

3. Medlemsstaterna skall främja system för 
samreglering inom de områden som 
samordnas genom detta direktiv. Dessa 
system skall utformas så att blir allmänt 
accepterade av de viktigaste aktörerna och 

3. Medlemsstaterna skall inom de områden 
som samordnas genom detta direktiv främja 
nationella system för samreglering och 
självreglering som regleringsinstrument 
grundade på samarbete mellan statliga 
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säkrar en effektiv tillämpning.” organ och självreglering. Dessa system 
skall utformas så att de blir allmänt 
accepterade av de viktigaste aktörerna och 
säkrar en effektiv tillämpning.”

Or. en

Motivering

Självreglerande organ har i över ett decennium fungerat som effektiva och integrerade 
komponenter i regleringssystemet i EU:s kommunikationsindustri i många länder. Dessa 
modeller kan snabbt och direkt ge konsumenterna respons. Enligt skäl 25 i förslaget spelar 
själv- och samreglering en nyckelroll för att garantera konsumentskyddet och båda 
metoderna bör beaktas särskilt med tanke på bättre lagstiftning. Eftersom lagstiftning saknar 
den flexibilitet och känsla av branschansvar som självreglering ger finns det viss oro för att 
den därför inte kan erbjuda allmänheten samma skyddsnivå som för närvarande.

Ändringsförslag från Angelika Niebler

Ändringsförslag 187
ARTIKEL 1, LED 5

Artikel 3, punkt 3 (direktiv 89/552/EEG)

3. Medlemsstaterna skall främja system för 
samreglering inom de områden som 
samordnas genom detta direktiv. Dessa 
system skall utformas så att blir allmänt 
accepterade av de viktigaste aktörerna och 
säkrar en effektiv tillämpning.”

3. För införlivandet och genomförandet av 
bestämmelserna i detta direktiv skall 
medlemsstaterna främja system för själv-
och samreglering. Dessa system skall 
utformas så att de blir allmänt accepterade 
av aktörerna i respektive medlemsstat och 
säkrar en effektiv tillämpning.”

Or. de

Motivering

Detta är ett klargörande om att begreppet samreglering även omfattar självkontroll resp. 
självreglering, om det slutliga ansvaret ligger hos medlemsstaterna. Vidare bör uttrycket 
”allmänt accepterade” syfta på en allmän acceptans i medlemsstaten, inte i hela 
gemenskapen.

Ändringsförslag från Erika Mann

Ändringsförslag 188
ARTIKEL 1, LED 5

Artikel 3, punkt 3 (direktiv 89/552/EEG)
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3. Medlemsstaterna skall främja system för 
samreglering inom de områden som 
samordnas genom detta direktiv. Dessa 
system skall utformas så att blir allmänt 
accepterade av de viktigaste aktörerna och 
säkrar en effektiv tillämpning.”

3. I syfte att uppnå det mål som ställs upp i 
detta direktiv skall medlemsstaterna ha 
frihet att främja system för samreglering 
och/eller självreglering inom de områden 
som samordnas genom detta direktiv. Dessa 
system skall utformas så att de blir allmänt 
accepterade av de viktigaste aktörerna och 
säkrar en effektiv tillämpning.”

Or. en

Motivering

Många medlemsstater har redan infört väl fungerande effektiva självreglerande instrument 
för de mediepolitiska frågor som tas upp i detta direktiv. Att dessa självreglerande instrument 
får fortsätta att fungera bör inte ifrågasättas.

Ändringsförslag från Paul Rübig

Ändringsförslag 189
ARTIKEL 1, LED 5

Artikel 3, punkt 3 (direktiv 89/552/EEG)

3. Medlemsstaterna skall främja system för 
samreglering inom de områden som 
samordnas genom detta direktiv. Dessa 
system skall utformas så att blir allmänt 
accepterade av de viktigaste aktörerna och 
säkrar en effektiv tillämpning.”

3. Medlemsstaterna skall främja system för 
samreglering och självreglering inom de 
områden som samordnas genom detta 
direktiv. Dessa system skall utformas så att 
de blir allmänt accepterade av de viktigaste 
aktörerna och säkrar en effektiv 
tillämpning.”

Or. en

Motivering

Flera exempel inom mobil kommunikation och Internet visar att bestämmelserna i direktivet 
även kan genomföras på ett effektivt sätt genom självreglering. Enligt skäl 25 i förslaget 
spelar själv- och samreglering en nyckelroll för att garantera konsumentskyddet och båda 
metoderna bör beaktas särskilt med tanke på bättre lagstiftning. 

Vidare utesluter man ett regleringsinstrument som visat sig mycket effektivt på de nationella 
marknaderna, om man utelämnar självreglering från själva direktivet. I t.ex. Storbritannien 
är ATVOD (Association for Television On-Demand) ett självreglerande organ vars uppgift är 
att skydda konsumenter som beställer audiovisuella innehållstjänster från organisationens 
medlemmar. ATVOD ser till att medlemmarna följer organisationens uppförandekod, följer 
upp förfrågningar från konsumenter och bidrar till att främja förståelsen och förtroendet för 
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beställtjänster. ATVOD:s uppförandekod innehåller också särskilda åtgärder för att skydda 
barn. 

Ändringsförslag från Patrizia Toia

Ändringsförslag 190
ARTIKEL 1, LED 5

Artikel 3, punkt 3 (direktiv 89/552/EEG)

3. Medlemsstaterna skall främja system för 
samreglering inom de områden som 
samordnas genom detta direktiv. Dessa 
system skall utformas så att blir allmänt 
accepterade av de viktigaste aktörerna och 
säkrar en effektiv tillämpning.”

3. Medlemsstaterna skall främja system för 
självreglering och samreglering inom de 
områden som samordnas genom detta 
direktiv. Dessa system skall utformas så att 
de blir allmänt accepterade av de viktigaste 
aktörerna och säkrar en effektiv 
tillämpning.”

Or. it

Motivering

Man bör betona att rätten till information inte får gå utöver respekten för människans 
värdighet och privatlivets helgd, särskilt när det gäller mycket inkräktande och tekniskt 
utvecklade medier.

Ändringsförslag från Paul Rübig

Ändringsförslag 191
ARTIKEL 1, LED 6

Artikel 3b, punkt 1 (direktiv 89/552/EEG)

1. När det gäller korta nyhetsinslag skall
medlemsstaterna se till att programföretag 
som är etablerade i andra medlemsstater inte 
förvägras tillgång, på rättvisa, rimliga och 
icke-diskriminerande villkor, till händelser 
av stort allmänintresse som sänds av ett 
programföretag som tillhör deras 
jurisdiktion.

1. När det gäller korta nyhetsinslag kan
medlemsstaterna, med reservation för andra 
avtal mellan de berörda programföretagen,
se till att programföretag som är etablerade i 
andra medlemsstater inte förvägras tillgång, 
på rättvisa, rimliga och icke-diskriminerande 
villkor och mot skälig ersättning, till 
händelser av stort allmänintresse som sänds 
av ett programföretag som tillhör deras 
jurisdiktion.

Or. en
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Motivering

Rätten till korta nyhetsinslag utövas traditionellt genom bilaterala avtal vilket bör avspeglas i 
direktivets lydelse. 

Ändringsförslag från Lena Ek

Ändringsförslag 192
ARTIKEL 1, LED 6

Artikel 3b, punkt 1 (direktiv 89/552/EEG)

1. När det gäller korta nyhetsinslag skall 
medlemsstaterna se till att programföretag 
som är etablerade i andra medlemsstater inte 
förvägras tillgång, på rättvisa, rimliga och 
icke-diskriminerande villkor, till händelser 
av stort allmänintresse som sänds av ett 
programföretag som tillhör deras 
jurisdiktion.

1. När det gäller korta nyhetsinslag skall 
medlemsstaterna se till att programföretag
och nyhetsbyråer som agerar på 
programföretagens vägnar, som är 
etablerade i andra medlemsstater inte 
förvägras tillgång, på rättvisa, rimliga och 
icke-diskriminerande villkor, till händelser 
av stort intresse.

Or. en

Motivering

Det föreslagna tillägget till artikel 3b.1 återger hänvisningen till mellanhänder i skäl 27 och 
gör på så sätt kommissionens förslag tydligare. För händelser som äger rum utanför 
etableringslandet är programföretaget ofta beroende av mellanhänder, t.ex. nyhetsbyråer, för 
att få korta nyhetsinslag. Om vi inför en hänvisning till nyhetsbyråer i artikel 3b kommer 
programföretagen att kunna ta emot detta råmaterial bestående av internationella nyheter i 
det format som passar dem bäst. Om denna rätt begränsas till programföretag, genom att 
nyhetsbyråerna utesluts, blir den mer teoretisk än verklig eftersom det är praktiskt svårt att 
snabbt ingå gränsöverskridande avtal, i synnerhet när händelserna är oväntade.

Ändringsförslag från John Purvis

Ändringsförslag 193
ARTIKEL 1, LED 6

Artikel 3b, punkt 1 (direktiv 89/552/EEG)

1. När det gäller korta nyhetsinslag skall 
medlemsstaterna se till att programföretag 
som är etablerade i andra medlemsstater inte 
förvägras tillgång, på rättvisa, rimliga och 
icke-diskriminerande villkor, till händelser 
av stort allmänintresse som sänds av ett 

1. När det gäller korta nyhetsinslag skall 
medlemsstaterna se till att programföretag 
som är etablerade i andra medlemsstater inte 
förvägras tillgång, mot rimlig ersättning och
på icke-diskriminerande villkor, till 
händelser av stort allmänintresse som sänds 
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programföretag som tillhör deras 
jurisdiktion.

av ett programföretag som tillhör deras 
jurisdiktion.

Or. en

Motivering

Korta avsnitt bör vara tillgängliga för andra, även nyhetsbyråer, under förutsättning att detta 
sker mot en rimlig ersättning och en offentlig bekräftelse.

Ändringsförslag från Angelika Niebler

Ändringsförslag 194
ARTIKEL 1, LED 6

Artikel 3b, punkt 1 (direktiv 89/552/EEG)

1. När det gäller korta nyhetsinslag skall 
medlemsstaterna se till att programföretag 
som är etablerade i andra medlemsstater inte 
förvägras tillgång, på rättvisa, rimliga och 
icke-diskriminerande villkor, till händelser 
av stort allmänintresse som sänds av ett 
programföretag som tillhör deras 
jurisdiktion.

1. När det gäller korta nyhetsinslag skall 
varje medlemsstat garantera att 
programföretag som är etablerade i andra 
medlemsstater inte förvägras tillgång, på 
rättvisa, rimliga och icke-diskriminerande 
villkor, till händelser av stort allmänintresse 
som sänds av ett programföretag som tillhör 
deras jurisdiktion.

Or. de

Motivering

Det bör tydligt anges att EU-omfattande rätt till korta nyhetsinslag införs genom detta 
direktiv.

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

Ändringsförslag 195
ARTIKEL 1, LED 6

Artikel 3b, punkt 1a (ny) (direktiv 89/552/EEG)

1a. Medlemsstaterna får föreslå att 
programföretagen inom deras jurisdiktion 
inte skall åberopa ensamrätt till sändning 
av vissa evenemang av stort 
samhällsintresse, vilka inte ingår i 
förteckningen enligt artikel 3a, om till 
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exempel vägande och tidsmässigt 
oförutsägbara skäl talar för detta. Sådana 
förslag skall underkastas ett påskyndat 
granskningsförfarande av det slag som 
anges i artikel 3a.2.

Or. it

Ändringsförslag från Rebecca Harms

Ändringsförslag 196
ARTIKEL 1, LED 6

Artikel 3b, punkt 1a (ny) (direktiv 89/552/EEG)

1a. När det gäller korta nyhetsinslag skall 
medlemsstaterna vidta alla nödvändiga 
åtgärder för att se till att godkända 
programföretag, som tillhör deras 
jurisdiktion och programföretag som är 
etablerade i andra medlemsstater, inte 
förvägras tillgång, på rättvisa, rimliga och 
icke-diskriminerande villkor, till händelser 
av stort allmänintresse som sänds av ett
programföretag som tillhör deras 
jurisdiktion, och att en lämplig ersättning 
betalas för detta.

Or. en

Motivering

Kommissionens förslag om rätten till korta nyhetsinslag garanterar inte att medborgarna får 
tillgång till information om händelser som är viktiga för samhället. Det är därför nödvändigt 
att införa en gemenskapsomfattande rätt till korta nyhetsinslag. Dessutom bidrar en sådan 
bestämmelse till att få direktivet att överensstämma med motsvarande konvention från 
Europarådet, vilket fortfarande är ett viktigt mål.

Ändringsförslag från Rebecca Harms

Ändringsförslag 197
ARTIKEL 1, LED 6

Artikel 3b, punkt 2 (direktiv 89/552/EEG)

2. Programföretag har rätt att fritt välja korta 
nyhetsinslag från det sändande 

2. Godkända programföretag har rätt att 
antingen fritt välja korta nyhetsinslag från 
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programföretagets signal, minimikravet är 
dock att källan anges.

det sändande programföretagets signal, 
minimikravet är dock att källan anges, eller 
själva få tillträde till evenemanget för att 
kunna göra korta nyhetsinslag.

Or. en

Motivering

Att själv få tillträde till evenemanget kan vara ett alternativ för att få material till korta 
nyhetsinslag. 

Ändringsförslag från Angelika Niebler

Ändringsförslag 198
ARTIKEL 1, LED 6

Artikel 3b, punkt 2 (direktiv 89/552/EEG)

2. Programföretag har rätt att fritt välja korta 
nyhetsinslag från det sändande 
programföretagets signal, minimikravet är 
dock att källan anges.

2. Programföretag har rätt att fritt välja korta 
nyhetsinslag från det sändande 
programföretagets signal, minimikravet är 
dock att källan anges, eller själva få tillträde 
till evenemanget i sändningssyfte, i enlighet 
med den berörda medlemsstatens 
lagstiftning.

Or. de

Motivering

Medlemsstaten bör själv få besluta om programföretag skall ha rätt att fysiskt få tillträde till 
evenemanget eller hämta nyhetsinslaget från signalen.

Ändringsförslag från Patrizia Toia

Ändringsförslag 199
ARTIKEL 1, LED 6

Artikel 3b, punkt 2 (direktiv 89/552/EEG)

2. Programföretag har rätt att fritt välja 
korta nyhetsinslag från det sändande 
programföretagets signal, minimikravet är 
dock att källan anges.

2. Programföretag får fritt välja att sända
korta nyhetsinslag från det sändande 
programföretagets signal, varvid
minimikravet är att källan anges.

Or. it
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Ändringsförslag från John Purvis

Ändringsförslag 200
ARTIKEL 1, LED 6

Artikel 3c, punkt 1, inledningen (direktiv 89/552/EEG)

Medlemsstaterna skall se till att leverantörer 
av audiovisuella medietjänster under deras 
jurisdiktion ser till att mottagarna av deras 
tjänster hela tiden har direkt tillgång till 
följande information, som skall vara 
lättillgänglig:

Medlemsstaterna skall med lämpliga 
metoder se till att leverantörer av linjära 
audiovisuella medietjänster under deras 
jurisdiktion ser till att mottagarna av deras 
tjänster hela tiden har direkt tillgång till 
följande information, som skall vara 
lättillgänglig:

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget ger medlemsstaterna flexibilitet att använda själv- och samreglering.

Direktivet bör endast omfatta linjära tjänster.

Ändringsförslag från Pilar del Castillo Vera

Ändringsförslag 201
ARTIKEL 1, LED 6

Artikel 3c, punkt 1, inledningen (direktiv 89/552/EEG)

Medlemsstaterna skall se till att leverantörer 
av audiovisuella medietjänster under deras 
jurisdiktion ser till att mottagarna av deras 
tjänster hela tiden har direkt tillgång till 
följande information, som skall vara 
lättillgänglig:

Medlemsstaterna skall se till att leverantörer 
av audiovisuella medietjänster under deras 
jurisdiktion ser till att mottagarna av deras 
tjänster hela tiden har direkt tillgång till en 
lättillgänglig digital adress där åtminstone 
följande information, som skall vara 
lättillgänglig, återges:

Or. es

Motivering

Av rent tidsekonomiska skäl vore det lämpligt att ge användaren detaljerad information med 
hjälp av en mekanism som gör att eftertexterna inte blir onödigt långa.
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Ändringsförslag från Eluned Morgan

Ändringsförslag 202
ARTIKEL 1, LED 6

Artikel 3c, punkt 1, inledningen (direktiv 89/552/EEG)

Medlemsstaterna skall se till att leverantörer 
av audiovisuella medietjänster under deras 
jurisdiktion ser till att mottagarna av deras 
tjänster hela tiden har direkt tillgång till 
följande information, som skall vara 
lättillgänglig:

Medlemsstaterna skall på lämpligt sätt se till 
att leverantörer av audiovisuella 
medietjänster under deras jurisdiktion ser till 
att mottagarna av deras tjänster hela tiden 
har direkt tillgång till följande information, 
som skall vara lättillgänglig:

Or. en

Motivering

Språket bör vara konsekvent och ge medlemsstaterna flexibilitet att använda samreglering.

Ändringsförslag från John Purvis

Ändringsförslag 203
ARTIKEL 1, LED 6

Artikel 3c, punkt 1, led b (direktiv 89/552/EEG)

(b) Den geografiska adress där leverantören 
av medietjänster är etablerad.

(b) Den geografiska adress och postadress
där leverantören av medietjänster är 
etablerad.

Or. en

Ändringsförslag från Umberto Pirilli, Roberta Angelilli och Cristiana Muscardini

Ändringsförslag 204
ARTIKEL 1, LED 6

Artikel 3c, led da (nytt) (direktiv 89/552/EEG)

(da) Uppgifter om innehåll som inte lämpar 
sig för minderåriga eller om effektiva 
filtreringssystem som hindrar att 
minderåriga får tillgång till information 
som allvarligt kan skada deras psykiska och 
fysiska utveckling.

Or. it
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Motivering

I artikel 3c fastställs ett minimiantal regler för leverantörer av audiovisuella medietjänster. 
Dessa regler får inte begränsa sig till att gälla lätt identifiering av leverantörerna, utan måste 
även gälla leverantörernas faktiska åtgärder för att skydda minderåriga.

Ändringsförslag från John Purvis

Ändringsförslag 205
ARTIKEL 1, LED 6

Artikel 3d (direktiv 89/552/EEG)

Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att se till att 
audiovisuella medietjänster under deras 
jurisdiktion inte tillhandahålls på ett sådant 
sätt att det allvarligt kan skada den fysiska, 
mentala eller moraliska utvecklingen hos 
minderåriga.

Medlemsstaterna skall på lämpligt sätt se till 
att linjära audiovisuella medietjänster under 
deras jurisdiktion inte tillhandahålls på ett 
sådant sätt att det allvarligt kan skada den 
fysiska, mentala eller moraliska 
utvecklingen hos minderåriga.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget ger medlemsstaterna flexibilitet att använda själv- och samreglering.

Direktivet bör endast omfatta linjära tjänster.

Ändringsförslag från Umberto Guidoni, Vittorio Prodi och Patrizia Toia

Ändringsförslag 206
ARTIKEL 1, LED 6

Artikel 3d (direktiv 89/552/EEG)

Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att se till att 
audiovisuella medietjänster under deras 
jurisdiktion inte tillhandahålls på ett sådant 
sätt att det allvarligt kan skada den fysiska, 
mentala eller moraliska utvecklingen hos 
minderåriga.

1. Sändningar eller audiovisuella 
medietjänster som allvarligt kan skada den 
fysiska, mentala eller moraliska 
utvecklingen hos minderåriga skall vara 
förbjudna.

2. Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att se till att detta 
förbud efterlevs.
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Or. it

Ändringsförslag från Eluned Morgan

Ändringsförslag 207
ARTIKEL 1, LED 6

Artikel 3d (direktiv 89/552/EEG)

Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att se till att 
audiovisuella medietjänster under deras 
jurisdiktion inte tillhandahålls på ett sådant 
sätt att det allvarligt kan skada den fysiska, 
mentala eller moraliska utvecklingen hos 
minderåriga.

Medlemsstaterna skall på lämpligt sätt se till 
att audiovisuella medietjänster under deras 
jurisdiktion inte tillhandahålls på ett sådant 
sätt att det allvarligt kan skada den fysiska, 
mentala eller moraliska utvecklingen hos 
minderåriga.

Or. en

Motivering

Språket bör vara konsekvent och ge medlemsstaterna flexibilitet att använda samreglering.

Ändringsförslag från Nikolaos Vakalis

Ändringsförslag 208
ARTIKEL 1, LED 6

Artikel 3d (direktiv 89/552/EEG)

Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som 
är nödvändiga för att se till att audiovisuella 
medietjänster under deras jurisdiktion inte 
tillhandahålls på ett sådant sätt att det 
allvarligt kan skada den fysiska, mentala 
eller moraliska utvecklingen hos 
minderåriga.

Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som 
är nödvändiga för att se till att audiovisuella 
medietjänster och audiovisuell 
marknadskommunikation under deras 
jurisdiktion inte tillhandahålls på ett sådant 
sätt att det allvarligt kan skada den fysiska, 
mentala eller moraliska utvecklingen hos 
minderåriga.

Or. en

Motivering

Denna artikel är för begränsad i formuleringen. Principen om att skydda minderårigas 
välbefinnande är alltför viktig för kompromisser, oavsett i vilken form den audiovisuella 
medietjänsten erbjuds.
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Ändringsförslag från Catherine Trautmann

Ändringsförslag 209
ARTIKEL 1, LED 6

Artikel 3d, stycke 1a (nytt) (direktiv 89/552/EEG)

Medlemsstaterna skall i synnerhet förbjuda 
marknadskommunikation, sponsring, 
reklam eller produktplacering av varor som 
tillverkats under förhållanden som strider 
mot internationellrättsliga förbud mot 
barnarbete.

Or. fr

Motivering

Det vore hyckleri att påstå sig skydda minderårigas moral och samtidigt locka unga 
konsumenter med varor som olagligen tillverkats av barn.

Ändringsförslag från Umberto Pirilli, Roberta Angelilli och Cristiana Muscardini

Ändringsförslag 210
ARTIKEL 1, LED 6

Artikel 3d, stycke 1a (nytt) (direktiv 89/552/EEG)

Medlemsstaterna skall, vid äventyr av 
administrativa och straffrättsliga 
sanktioner, se till att leverantörer av 
audiovisuella medietjänster under deras 
jurisdiktion inte under några förhållanden 
sänder information av barnpornografisk 
karaktär.

Or. it

Motivering

Mot bakgrund av situationen i många medlemsstater, med barn som försvinner och mördas, 
pedofilibrott, spridning av pornografiskt material, webbplatser som inbjuder till utnyttjande 
av barn och ökande våld mot kvinnor, blir det alltmer brådskande och nödvändigt att ingripa 
på ett klart och beslutsamt sätt mot ett socialt gissel som drabbar framför allt en åldersgrupp 
som är fullständigt försvarslös och oskyldig.
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Ändringsförslag från Umberto Pirilli, Roberta Angelilli och Cristiana Muscardini

Ändringsförslag 211
ARTIKEL 1, LED 6

Artikel 3d, stycke 1b (nytt) (direktiv 89/552/EEG)

Medlemsstaterna skall se till att 
leverantörer av audiovisuella medietjänster 
under deras jurisdiktion tillhandahåller 
system för filtrering av innehåll som skadar 
den psykiska och fysiska utvecklingen hos 
minderåriga.

Or. it

Motivering

Mot bakgrund av situationen i många medlemsstater, med barn som försvinner och mördas, 
pedofilibrott, spridning av pornografiskt material, webbplatser som inbjuder till utnyttjande 
av barn och ökande våld mot kvinnor, blir det alltmer brådskande och nödvändigt att ingripa 
på ett klart och beslutsamt sätt mot ett socialt gissel som drabbar framför allt en åldersgrupp 
som är fullständigt försvarslös och oskyldig.

Ändringsförslag från Umberto Pirilli, Roberta Angelilli och Cristiana Muscardini

Ändringsförslag 212
ARTIKEL 1, LED 6

Artikel 3d, stycke 1c (nytt) (direktiv 89/552/EEG)

Medlemsstaterna skall uppmana 
leverantörer av audiovisuella medietjänster 
att främja informationskampanjer med 
syfte att förebygga våld mot kvinnor och 
minderåriga, om möjligt i samarbete med 
offentliga eller privata sammanslutningar 
och aktörer som är verksamma inom 
sektorn.

Or. it

Motivering

Mot bakgrund av situationen i många medlemsstater, med barn som försvinner och mördas, 
pedofilibrott, spridning av pornografiskt material, webbplatser som inbjuder till utnyttjande 
av barn och ökande våld mot kvinnor, blir det alltmer brådskande och nödvändigt att ingripa 
på ett klart och beslutsamt sätt mot ett socialt gissel som drabbar framför allt en åldersgrupp 
som är fullständigt försvarslös och oskyldig.
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Ändringsförslag från Patrizia Toia

Ändringsförslag 213
ARTIKEL 1, LED 6

Artikel 3e (direktiv 89/552/EEG)

Medlemsstaterna skall med lämpliga 
metoder se till att audiovisuella 
medietjänster och audiovisuell 
marknadskommunikation som 
tillhandahålls av leverantörer inom deras 
jurisdiktion inte på något sätt uppmanar till 
hets mot personer på grund av kön, ras eller 
etniskt ursprung, religion eller tro, 
funktionshinder, ålder eller sexuell läggning.

1. Sändningar eller audiovisuella 
medietjänster och audiovisuell 
marknadskommunikation som på något sätt
uppmanar till hets mot personer på grund av 
kön, ras eller etniskt ursprung, religion eller 
tro, funktionshinder, ålder eller sexuell 
läggning skall vara förbjudna.

2. Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att se till att detta 
förbud efterlevs.

Or. it

Ändringsförslag från Catherine Trautmann

Ändringsförslag 214
ARTIKEL 1, LED 6

Artikel 3e, stycke 1a (nytt) (direktiv 89/552/EEG)

De skall däremot motivera och stödja 
leverantörerna av medietjänster att öka 
tillgängligheten för personer med fysiska 
eller psykiska funktionshinder.

Or. fr

Motivering

Det räcker inte med att bekräfta att diskriminerande innehåll är förbjudet, man bör också 
konkret se till att funktionshindrade och äldre får tillgång till programmen vilket är en social, 
ekonomisk och kulturell satsning.
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Ändringsförslag från Pilar del Castillo Vera

Ändringsförslag 215
ARTIKEL 1, LED 6

Artikel 3f (direktiv 89/552/EEG)

1. Där så är praktiskt möjligt skall 
medlemsstaterna på lämpligt sätt se till att 
de leverantörer av medietjänster som tillhör 
deras jursidiktion främjar produktionen av 
och tillgången till europeiska produktioner 
i den mening som avses i artikel 6. 

utgår

2. Medlemsstaterna skall se till att 
leverantörer av medietjänster under deras 
jurisdiktion inte sänder biograffilmer under 
andra tidsperioder än som överenskommits 
med rättighetshavarna.
3. Medlemsstaterna skall senast vid 
utgången av det fjärde året från antagandet 
av det här direktivet och därefter vart tredje 
år, rapportera till kommissionen om 
genomförandet av de åtgärder som avses i 
punkt 1.
4. Kommissionen skall på grundval av de 
uppgifter som medlemsstaterna 
tillhandahåller, lämna en rapport till 
Europaparlamentet och rådet om 
tillämpningen av punkt 1, med beaktande 
av marknadsutvecklingen och den tekniska 
utvecklingen.

Or. es

Motivering

I takt med att tjänsterna blir alltmer specialiserade, att det inrättas temakanaler och att den 
digitala tidsåldern för med sig en motsvarande ökning av mångfalden av linjära och 
icke-linjära tjänster blir fastställandet av kvoter en alltmer omodern företeelse. Det är 
användarens, inte lagstiftarens, intresse som måste styra vilken typ av tjänster som 
tjänsteleverantörerna bör tillhandahålla.

Ändringsförslag från Eluned Morgan

Ändringsförslag 216
ARTIKEL 1, LED 6



PE 378.524v03-00 24/84 AM\630521SV.doc

SV

Artikel 3f, punkt 1 (direktiv 89/552/EEG)

1. Där så är praktiskt möjligt skall 
medlemsstaterna på lämpligt sätt se till att 
de leverantörer av medietjänster som tillhör 
deras jursidiktion främjar produktionen av 
och tillgången till europeiska produktioner 
i den mening som avses i artikel 6.

utgår

Or. en

Motivering

Se motiveringen till skäl 13 om att klargöra att direktivets räckvidd utökas till att omfatta 
icke-linjära tjänster. Bestämmelser om kvoter för linjära tjänster omfattas av artiklarna 4 och 
5 i det befintliga direktivet.

Ändringsförslag från John Purvis

Ändringsförslag 217
ARTIKEL 1, LED 6

Artikel 3f, punkt 1 (direktiv 89/552/EEG)

1. Där så är praktiskt möjligt skall 
medlemsstaterna på lämpligt sätt se till att
de leverantörer av medietjänster som tillhör 
deras jursidiktion främjar produktionen av 
och tillgången till europeiska produktioner i 
den mening som avses i artikel 6.

1. Där så är praktiskt möjligt skall 
medlemsstaterna på lämpligt sätt uppmuntra 
de leverantörer av medietjänster som tillhör 
deras jurisdiktion att främja produktionen 
av och tillgången till europeiska 
produktioner i den mening som avses i 
artikel 6.

Or. en

Motivering

När fler tjänster erbjuds blir mångfalden större och bestämmelser om kvoter onödiga. Det 
finns mer effektiva sätt att uppmuntra produktion och sändning av europeiska produktioner. 

Ändringsförslag från Nikolaos Vakalis

Ändringsförslag 218
ARTIKEL 1, LED 6

Artikel 3f, punkt 1 (direktiv 89/552/EEG)

1. Där så är praktiskt möjligt skall 1. Medlemsstaterna skall på lämpligt sätt se 
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medlemsstaterna på lämpligt sätt se till att de 
leverantörer av medietjänster som tillhör 
deras jursidiktion främjar produktionen av 
och tillgången till europeiska produktioner i 
den mening som avses i artikel 6.

till att de leverantörer av medietjänster som 
tillhör deras jurisdiktion främjar 
produktionen av och tillgången till 
europeiska produktioner i den mening som 
avses i artikel 6.

Or. en

Motivering

År 1989 var syftet med denna artikel att införa en bestämmelse om att smidigt och successivt 
främja europeiska produktioner. Nuförtiden är det mot bakgrund av Lissabonstrategin 
nödvändigt att föreslå strängare regler på området, för att stimulera den audiovisuella 
industrin i Europa och behålla Europas rika kulturella mångfald. Därför bör 
medlemsstaterna inte ha några ursäkter för att inte göra tillräckliga ansträngningar för att 
främja europeiska produktioner.

Ändringsförslag från Lena Ek

Ändringsförslag 219
ARTIKEL 1, LED 6

Artikel 3f, punkt 1 (direktiv 89/552/EEG)

1. Där så är praktiskt möjligt skall 
medlemsstaterna på lämpligt sätt se till att
de leverantörer av medietjänster som tillhör 
deras jursidiktion främjar produktionen av 
och tillgången till europeiska produktioner i 
den mening som avses i artikel 6.

1. Där så är praktiskt möjligt skall 
medlemsstaterna uppmuntra de leverantörer 
av medietjänster som tillhör deras 
jurisdiktion att främja produktionen av och 
tillgången till europeiska produktioner i den 
mening som avses i artikel 6.

Or. en

Motivering

Marknaden för icke-linjära tjänster befinner sig i ett mycket tidigt stadium i utvecklingen. Om 
vi inför kulturkvoter eller ekonomiska bidrag, vilket kanske inte ens är möjligt, riskerar det att 
undergräva utvecklingen av nya tjänster. Dessutom bör mindre hinder för distribution 
påverka den kulturella mångfalden positivt.

Ändringsförslag från Erika Mann

Ändringsförslag 220
ARTIKEL 1, LED 6

Artikel 3f, punkt 1 (direktiv 89/552/EEG)
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1. Där så är praktiskt möjligt skall 
medlemsstaterna på lämpligt sätt se till att de 
leverantörer av medietjänster som tillhör 
deras jursidiktion främjar produktionen av 
och tillgången till europeiska produktioner i 
den mening som avses i artikel 6.

1. Där så är praktiskt möjligt skall 
medlemsstaterna på lämpligt sätt se till att de 
leverantörer av linjära audiovisuella 
medietjänster som tillhör deras jurisdiktion
främjar produktionen av och tillgången till 
europeiska produktioner i den mening som 
avses i artikel 6.

Or. en

Motivering

I en beställmiljö kommer konsumenterna att kunna utnyttja ett mycket bredare och mer 
varierat utbud av audiovisuellt innehåll. De kan även fritt välja vilket innehåll de vill se vid 
en viss tidpunkt. Detta gör kvoter och produktionskrav överflödiga i den icke-linjära världen.

Ändringsförslag från Dominique Vlasto

Ändringsförslag 221
ARTIKEL 1, LED 6

Artikel 3f, punkt 1, stycke 1a (nytt) (direktiv 89/552/EEG)

För icke-linjära tjänster kan denna bland 
annat främjas på följande sätt: 
minimiinvesteringar i europeiska 
produktioner i förhållande till 
omsättningen, en minimiandel av 
europeiska produktioner i 
beställningskataloger för video och en 
attraktiv presentation av europeiska 
produktioner i de elektroniska 
programguiderna.

Or. fr

Motivering

Det är mycket viktigt att de icke-linjära tjänsterna också deltar i stödet och främjandet av 
europeiska verk och att detta ingår i direktivets bestämmelser. Dessa tjänster erbjuds oftast 
av stora företag med mycket större ekonomisk kapacitet än programföretagen, t.ex. 
teleoperatörer, Internetleverantörer osv. Om man låter programföretagen ensamma bära 
ansvaret för kulturell mångfald, skulle detta allvarligt kunna hota europeiskt skapande.
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Ändringsförslag från Patrizia Toia

Ändringsförslag 222
ARTIKEL 1, LED 6

Artikel 3f, punkt 1 (direktiv 89/552/EEG)

1. Där så är praktiskt möjligt skall
medlemsstaterna på lämpligt sätt se till att 
de leverantörer av medietjänster som tillhör 
deras jursidiktion främjar produktionen av 
och tillgången till europeiska produktioner i 
den mening som avses i artikel 6.

1. Medlemsstaterna skall se till att de 
leverantörer av medietjänster som tillhör 
deras jurisdiktion på ett lämpligt sätt främjar 
(och där så är möjligt direkt bidrar till)
produktionen av och tillgången till 
europeiska produktioner, med respekt för 
konkurrensen mellan de olika 
distributionsmarknaderna, i den mening 
som avses i artikel 6, avseende minst 40 % 
av de sända produktionerna; denna kvot 
skall vara daglig, varav minst 20 % skall 
sändas under bästa sändningstid. 

Or. it

Motivering

För att den europeiska industrin skall kunna klara sig i konkurrensen med motsvarande 
industri i Förenta staterna, Indien, Latinamerika och Kina måste dess lönsamhet säkras 
genom att man garanterar spridning och sändning av produktionerna.

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

Ändringsförslag 223
ARTIKEL 1, LED 6

Artikel 3g, inledningen och leden a, b och c (direktiv 89/552/EEG)

Medlemsstaterna skall se till att audiovisuell 
marknadskommunikation som tillhandahålls 
av företag inom deras jurisdiktion uppfyller 
följande krav:

Medlemsstaterna skall se till att audiovisuell 
marknadskommunikation som tillhandahålls 
av företag inom deras jurisdiktion 
respekterar de principer som fastställs i 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna och särskilt
uppfyller följande krav:

(a) Den audiovisuella 
marknadskommunikationen måste vara 
klart identifierbar som sådan. Audiovisuell 
marknadskommunikation i form av 
smygreklam är förbjuden.

(a) Den audiovisuella 
marknadskommunikationen får inte
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(i) kränka människans värdighet,
(ii) diskriminera någon på grund av kön, 
ras, etniskt ursprung eller övertygelse, 
funktionshinder, ålder eller sexuell 
läggning,
(iii) angripa religiös eller politisk 
övertygelse,
(iv) uppmuntra ett beteende som är skadligt 
för hälsa eller säkerhet,
(v) uppmuntra ett beteende som är skadligt 
för miljön.

(b) Den audiovisuella 
marknadskommunikationen får inte använda 
subliminal teknik.

(b) Den audiovisuella 
marknadskommunikationen får inte använda 
subliminal teknik.

(c) Den audiovisuella
marknadskommunikationen får inte

(c) Marknadskommunikationen måste vara 
klart identifierbar som sådan; audiovisuell 
marknadskommunikation i form av 
smygreklam är förbjuden.

(i) diskriminera någon på grund av ras, 
kön eller nationalitet,
(ii) angripa religiös eller politisk 
övertygelse,
(iii) uppmuntra ett beteende som är skadligt 
för hälsa eller säkerhet,
(iv) uppmuntra ett beteende som är skadligt 
för miljön.

Or. it

(Leden a och c i kommissionens förslag har blivit leden c och a i parlamentets 
ändringsförslag. Led c som blivit led a ändras dessutom.)

Motivering

Ändringsförslaget utvidgar bestämmelserna om diskriminering i enlighet med artikel 21 i 
Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och utgår från det 
nuvarande direktivet som verkar mer uttömmande.

Ändringsförslag från John Purvis

Ändringsförslag 224
ARTIKEL 1, LED 6
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Artikel 3g, inledningen (direktiv 89/552/EEG)

Medlemsstaterna skall se till att audiovisuell 
marknadskommunikation som tillhandahålls 
av företag inom deras jurisdiktion uppfyller 
följande krav:

Medlemsstaterna skall se till att audiovisuell 
marknadskommunikation som sänds som en 
del av linjära audiovisuella medieprogram 
och som tillhandahålls av företag inom deras 
jurisdiktion uppfyller följande krav:

Or. en

Motivering

Att begränsa definitionen till linjär audiovisuell marknadskommunikation minimerar risken 
för sammanblandning med definitioner av marknadskommunikation i annan EU-rätt, t.ex. 
direktivet om elektronisk handel och direktivet om integritet och elektronisk kommunikation.

Ändringsförslag från Patrizia Toia

Ändringsförslag 225
ARTIKEL 1, LED 6

Artikel 3g, inledningen (direktiv 89/552/EEG)

Medlemsstaterna skall se till att audiovisuell 
marknadskommunikation som tillhandahålls 
av företag inom deras jurisdiktion uppfyller 
följande krav:

Medlemsstaterna skall se till att audiovisuell 
marknadskommunikation som tillhandahålls 
av företag inom deras jurisdiktion 
respekterar de principer som fastställs i 
stadgan om de grundläggande 
rättigheterna och särskilt uppfyller följande 
krav:

Or. it

Ändringsförslag från John Purvis

Ändringsförslag 226
ARTIKEL 1, LED 6

Artikel 3g, inledningen (direktiv 89/552/EEG)

Medlemsstaterna skall se till att audiovisuell 
marknadskommunikation som tillhandahålls 
av företag inom deras jurisdiktion uppfyller 
följande krav:

Medlemsstaterna skall se till att audiovisuell 
marknadskommunikation som sänds som en 
del av linjära audiovisuella medieprogram 
och som tillhandahålls av företag inom deras 
jurisdiktion uppfyller följande krav:
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Or. en

Motivering

Att begränsa definitionen till linjär audiovisuell marknadskommunikation minimerar risken 
för sammanblandning med definitioner av marknadskommunikation i annan EU-rätt, t.ex. 
direktivet om elektronisk handel och direktivet om integritet och elektronisk kommunikation.

Ändringsförslag från Dominique Vlasto

Ändringsförslag 227
ARTIKEL 1, LED 6

Artikel 3g, led a (direktiv 89/552/EEG)

(a) Den audiovisuella 
marknadskommunikationen måste vara klart 
identifierbar som sådan. Audiovisuell 
marknadskommunikation i form av 
smygreklam är förbjuden.

(a) Den audiovisuella 
marknadskommunikationen skall vara klart 
identifierbar som sådan och hållas åtskild, 
både i tid och rum, från andra delar av 
programmet med optiska och/eller 
akustiska hjälpmedel. Audiovisuell 
marknadskommunikation i form av 
smygreklam är förbjuden.

Or. fr

Motivering

Att strikt skilja mellan reklam och redaktionellt innehåll är mycket viktigt för att skydda 
tv-tittarna/konsumenterna, och kräver att reklamen är både optiskt och akustiskt lätt 
igenkännlig.

Ändringsförslag från Gianni De Michelis

Ändringsförslag 228
ARTIKEL 1, LED 6

Artikel 3g, led a (direktiv 89/552/EEG)

(a) Den audiovisuella 
marknadskommunikationen måste vara klart 
identifierbar som sådan. Audiovisuell 
marknadskommunikation i form av
smygreklam är förbjuden.

(a) Den audiovisuella 
marknadskommunikationen skall vara klart 
identifierbar som sådan. Smygreklam, 
otillbörligt framhävande och 
produktintegration är förbjudet.

Or. en
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Motivering

I överensstämmelse med ändringsförslaget till artikel 1 led ka och kb (nya).

Ändringsförslag från John Purvis

Ändringsförslag 229
ARTIKEL 1, LED 6

Artikel 3g, led c, led i (direktiv 89/552/EEG)

(i) diskriminera någon på grund av ras, kön 
eller nationalitet,

(i) kränka någon genom diskriminering på 
grund av ras, kön eller nationalitet,

Or. en

Motivering

Ett förbud mot reklam på grund av diskriminering är för brett och skulle vara svårt att införa.

Ändringsförslag från Patrizia Toia

Ändringsförslag 230
ARTIKEL 1, LED 6

Artikel 3g, led c, leden i och ii (direktiv 89/552/EEG)

(i) diskriminera någon på grund av ras, 
kön eller nationalitet,

(i) kränka människans värdighet,

(ii) angripa religiös eller politisk 
övertygelse,

(ii) kränka barnens rättigheter,

Or. it

Ändringsförslag från Rebecca Harms och Monica Frassoni 

Ändringsförslag 231
ARTIKEL 1, LED 6

Artikel 3g, led c, led ii (direktiv 89/552/EEG)

(ii) angripa religiös eller politisk 
övertygelse,

utgår

Or. en
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Motivering

Det bör finnas en gemensam skyddsnivå för alla audiovisuella medietjänster och för 
audiovisuell marknadskommunikation. Därför föreslår vi denna ändring för att undvika 
ytterligare begränsningar i jämförelse med friheten för pressrelaterad kommunikation. 
Fortfarande är det den mänskliga värdigheten som först och främst måste skyddas.

Ändringsförslag från John Purvis

Ändringsförslag 232
ARTIKEL 1, LED 6

Artikel 3g, led c, led iv (direktiv 89/552/EEG)

(iv) uppmuntra ett beteende som är skadligt 
för miljön.

(iv) uppmuntra ett beteende som är mycket 
skadligt för miljön.

Or. en

Motivering

Kommissionens text går för långt. 

Ändringsförslag från John Purvis

Ändringsförslag 233
ARTIKEL 1, LED 6

Artikel 3g, led f (direktiv 89/552/EEG)

(f) Audiovisuell marknadskommunikation 
får inte orsaka moralisk eller fysisk skada 
hos minderåriga. Därför får den inte direkt 
direkt uppmana minderåriga att köpa en 
produkt eller tjänst genom att utnyttja deras 
oerfarenhet eller godtrogenhet, direkt 
uppmuntra dem att övertala sina föräldrar 
eller någon annan att köpa en vara eller 
tjänst som ingår i reklamen, utnyttja det 
speciella förtroende minderåriga hyser för 
föräldrar, lärare eller andra personer eller 
utan skäl visa minderåriga i farliga 
situationer.

(f) Audiovisuell marknadskommunikation 
får inte orsaka moralisk eller fysisk skada 
hos minderåriga. Därför får den inte direkt 
eller indirekt uppmana minderåriga att köpa 
en produkt eller tjänst, direkt eller indirekt 
uppmuntra dem att övertala sina föräldrar 
eller någon annan att köpa en vara eller 
tjänst som ingår i reklamen, utnyttja det 
speciella förtroende minderåriga hyser för 
föräldrar, lärare eller andra personer eller 
utan skäl visa minderåriga i farliga 
situationer, om det inte kan motiveras av 
pedagogiska skäl.
Medlemsstaterna skall uppmuntra 
leverantörer av audiovisuella medietjänster 
att utarbeta en uppförandekod om 
barnprogram som innehåller eller avbryts 



AM\630521SV.doc 33/84 PE 378.524v03-00

SV

av reklam, sponsring eller all 
marknadsföring av ohälsosamma och 
olämpliga livsmedel och drycker, t.ex. 
sådana som innehåller mycket fett, socker 
eller salt, samt alkoholhaltiga drycker.

Or. en

Motivering

Leverantörer av medietjänster bör inta en ansvarsfull attityd gentemot barnens 
välbefinnande, något som kan uppnås genom självreglering. 

Ändringsförslag från Nikolaos Vakalis

Ändringsförslag 234
ARTIKEL 1, LED 6

Artikel 3g, led f (direktiv 89/552/EEG)

(f) Audiovisuell marknadskommunikation 
får inte orsaka moralisk eller fysisk skada 
hos minderåriga. Därför får den inte direkt 
direkt uppmana minderåriga att köpa en 
produkt eller tjänst genom att utnyttja deras 
oerfarenhet eller godtrogenhet, direkt 
uppmuntra dem att övertala sina föräldrar 
eller någon annan att köpa en vara eller 
tjänst som ingår i reklamen, utnyttja det 
speciella förtroende minderåriga hyser för 
föräldrar, lärare eller andra personer eller 
utan skäl visa minderåriga i farliga 
situationer.

(f) Audiovisuell marknadskommunikation 
får inte orsaka moralisk eller fysisk skada 
hos minderåriga. Därför får den inte direkt 
uppmana minderåriga att köpa en produkt 
eller tjänst genom att utnyttja deras 
oerfarenhet eller godtrogenhet, direkt 
uppmuntra dem att övertala sina föräldrar 
eller någon annan att köpa en vara eller 
tjänst som ingår i reklamen, utnyttja det 
speciella förtroende minderåriga hyser för 
föräldrar, lärare eller andra personer, särskilt 
personer som är förebilder eller har 
auktoritet, eller utan skäl visa minderåriga i 
farliga eller förnedrande situationer.

Or. en

Motivering

Här bör man hänvisa även till det växande inflytandet från personer som är förebilder eller 
har auktoritet gentemot minderåriga. Man måste vara ytterst försiktig och skydda de 
minderårigas integritet. 
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Ändringsförslag från Nikolaos Vakalis

Ändringsförslag 235
ARTIKEL 1, LED 6

Artikel 3g, leden fa och fb (nya) (direktiv 89/552/EEG)

(fa) audiovisuell marknadskommunikation, 
inklusive produktplacering, för livsmedel 
och drycker som inte uppfyller särskilda 
näringsprofiler, som skall fastställas av 
kommissionen, får inte sändas mellan 
kl. 6.00 och 21.00,
(fb) näringsprofilerna skall fastställas med 
särskild hänsyn till mängderna av vissa 
näringsämnen och andra ämnen i 
livsmedlet, exempelvis fett, mättade 
fettsyror, transfettsyror, socker och 
salt/natrium.

Or. en

Motivering

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 
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.

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

Ändringsförslag 236
ARTIKEL 1, LED 6

Artikel 3g, led fa (nytt) (direktiv 89/552/EEG)

(fa) TV-reklam får inte orsaka moralisk 
eller fysisk skada hos minderåriga och skall 
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därför uppfylla följande kriterier när det 
gäller skydd av dem:
(a) Den får inte direkt uppmana 
minderåriga att köpa en produkt eller tjänst 
genom att utnyttja deras oerfarenhet eller 
godtrogenhet.
(b) Den får inte direkt uppmana 
minderåriga att övertala föräldrar eller 
andra personer att köpa dessa produkter 
eller tjänster.
(c) Den får inte utnyttja det speciella 
förtroende minderåriga hyser för föräldrar, 
lärare eller andra personer.
(d) Den får inte utan skäl visa minderåriga 
i farliga situationer.
Audiovisuella medietjänster för barn och 
dokumentärer får inte innehålla någon 
produktplacering.

Or. it

Motivering

Hänvisningen till minderåriga bör prioriteras och därför införs den redan nu. Dessutom är 
den aktuella texten (artikel 16) – som innebär ett bättre skydd för minderåriga – att föredra 
framför den nya text som kommissionen föreslår.

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

Ändringsförslag 237
ARTIKEL 1, LED 6

Artikel 3g, led fb (nytt) (direktiv 89/552/EEG)

(fb) Sådan reklam som syftar till att 
marknadsföra föda och kost som är 
ohälsosam för barn skall vara förbjuden 
under den huvudsakliga sändningstiden för 
barn.

Or. it

Motivering

Det finns en obalans mellan den kost som marknadsförs i reklam riktad till barn och den kost 
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som barnläkare rekommenderar för de yngsta och mest försvarslösa konsumenterna (jfr 
exempelvis problemet med övervikt hos barn).

Ändringsförslag från Erika Mann

Ändringsförslag 238
ARTIKEL 1, LED 6

Artikel 3h, punkt 1, leden a och b (direktiv 89/552/EEG)

(a) Programläggningen, i förekommande 
fall, och innehållet för sådana 
audiovisuella medietjänster får under inga 
förhållanden påverkas på ett sådant sätt att 
det inverkar på ansvaret och det 
redaktionella oberoendet för leverantören 
av medietjänster.

utgår

(b) De får inte direkt uppmuntra till inköp 
eller förhyrning av varor eller tjänster, 
särskilt inte genom särskilda säljfrämjande 
hänvisningar till dessa varor eller tjänster. 

Or. en

Motivering

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 
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.

Ändringsförslag från Erika Mann

Ändringsförslag 239
ARTIKEL 1, LED 6
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Artikel 3h, punkt 1, inledningen (direktiv 89/552/EEG)

1. Audiovisuella medietjänster som sponsras 
eller innehåller produktplacering skall 
uppfylla följande krav:

1. Linjära audiovisuella medietjänster som 
sponsras eller innehåller produktplacering 
skall uppfylla följande krav:

Or. en

Motivering

I kommissionens förslag tänker man sig att programsponsring och produktplacering för 
första gången uttryckligen skall tillåtas – vissa definierade villkor skall gälla. Detta innebär 
en liberalisering för de traditionella programföretagen, medan det i beställtjänstvärlden 
kommer att innebära att man inför restriktioner där det i dag inte finns några. Alternativ för 
den framtida utvecklingen av affärsmodeller kan blockeras. I synnerhet kan nystartade 
företag komma att hämmas på områden som skulle kunna utvecklas utifrån användarstyrt 
innehåll.

Ändringsförslag från John Purvis

Ändringsförslag 240
ARTIKEL 1, LED 6

Artikel 3h, punkt 1, inledningen (direktiv 89/552/EEG)

1. Audiovisuella medietjänster som sponsras 
eller innehåller produktplacering skall 
uppfylla följande krav:

1. Linjära audiovisuella medietjänster som 
sponsras eller innehåller produktplacering 
skall uppfylla följande krav:

Or. en

Motivering

Dessa restriktioner passar inte för icke-linjära audiovisuella tjänster.

Ändringsförslag från Paul Rübig

Ändringsförslag 241
ARTIKEL 1, LED 6

Artikel 3h, punkt 1, inledningen (direktiv 89/552/EEG)

1. Audiovisuella medietjänster som 
sponsras eller innehåller produktplacering 
skall uppfylla följande krav:

1. TV-sändningar som sponsras eller 
innehåller produktplacering skall uppfylla 
följande krav:

Or. en
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Motivering

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.

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

Ändringsförslag 242
ARTIKEL 1, LED 6

Artikel 3h, punkt 1, inledningen (direktiv 89/552/EEG)

1. Audiovisuella medietjänster som sponsras 
eller innehåller produktplacering skall 
uppfylla följande krav:

1. Audiovisuella medietjänster som sponsras 
skall uppfylla följande krav:

Or. it

Motivering

I kommissionens förslag regleras i samma artikel 3h både sponsring och produktplacering 
trots att reklamen bör hållas åtskild från det redaktionella innehållet.

Ändringsförslag från Erika Mann

Ändringsförslag 243
ARTIKEL 1, LED 6

Artikel 3h, punkt 1, inledningen (direktiv 89/552/EEG)

1. Audiovisuella medietjänster som sponsras 
eller innehåller produktplacering skall 
uppfylla följande krav:

1. Audiovisuella medietjänster som sponsras 
skall uppfylla följande krav: 
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Or. de

Motivering

I kommissionens förslag regleras både sponsring och produktplacering i artikel 3h. Detta är 
olämpligt eftersom reklam och redaktionellt innehåll skiljs åt vid sponsring, medan denna 
principiella åtskillnad inte görs vid produktplacering. Därför gäller artikel 3h i denna 
ändrade version endast sponsring. I en ny artikel 3i (ny) sammanfattas bestämmelserna för 
produktplacering.

Ändringsförslag från Nikolaos Vakalis

Ändringsförslag 244
ARTIKEL 1, LED 6

Artikel 3h, punkt 1, led aa (nytt) (direktiv 89/552/EEG)

(aa) De får inte innehålla omotiverat 
framhävd produktplacering. Vad som är 
”omotiverat framhävd” skall avgöras på 
grundval av om produkten, tjänsten eller 
varumärket i fråga förekommer upprepade 
gånger eller av hur produkterna framställs, 
med hänsyn tagen till innehållet i de 
program där de förekommer.

Or. en

Motivering

Omotiverat framhävd produktplacering i sändningen är ett ingrepp i medieleverantörernas 
redaktionella frihet. Restriktionen av produktplacering i form av ”omotiverat framträdande 
plats” innebär att smygreklam och oönskade former av produktplacering undviks.

Ändringsförslag från Dominique Vlasto

Ändringsförslag 245
ARTIKEL 1, LED 6

Artikel 3h, punkt 1, led b (direktiv 89/552/EEG)

(b) De får inte direkt uppmuntra till inköp 
eller förhyrning av varor eller tjänster, 
särskilt inte genom särskilda säljfrämjande 
hänvisningar till dessa varor eller tjänster.

(b) De får inte direkt uppmuntra till inköp 
eller förhyrning av varor eller tjänster, 
särskilt inte genom särskilda säljfrämjande 
hänvisningar till dessa varor eller tjänster
eller genom andra hänvisningar än 
punktuella och diskreta hänvisningar till 
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dessa varor eller tjänster under 
sändningens gång.

Or. fr

Motivering

Produktplaceringen skall vara av punktuell och diskret karaktär för att bevara kvaliteten och 
objektiviteten hos innehållet i den audiovisuella medietjänsten.

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

Ändringsförslag 246
ARTIKEL 1, LED 6

Artikel 3h, punkt 1, led b (direktiv 89/552/EEG)

(b) De får inte direkt uppmuntra till inköp
eller förhyrning av varor eller tjänster,
särskilt inte genom särskilda säljfrämjande 
hänvisningar till dessa varor eller tjänster.

(b) De får inte uppmana till inköp eller 
förhyrning av särskilda produkter eller 
tjänster.

Or. it

Motivering

Syftet är även här att hålla reklamen åtskild från det redaktionella innehållet.

Ändringsförslag från Patrizia Toia

Ändringsförslag 247
ARTIKEL 1, LED 6

Artikel 3h, punkt 1, led b (direktiv 89/552/EEG)

(b) De får inte direkt uppmuntra till inköp 
eller förhyrning av varor eller tjänster, 
särskilt inte genom särskilda säljfrämjande 
hänvisningar till dessa varor eller tjänster.

(b) De får inte uppmuntra till inköp eller 
förhyrning av varor eller tjänster, särskilt 
inte genom särskilda säljfrämjande 
hänvisningar till dessa varor eller tjänster.

Or. it
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Ändringsförslag från Edit Herczog

Ändringsförslag 248
ARTIKEL 1, LED 6

Artikel 3h, punkt 1, led ba (nytt) (direktiv 89/552/EEG)

(ba) De får inte innehålla omotiverat 
framhävd produktplacering. Vad som är 
”omotiverat framhävd” skall avgöras på 
grundval av om märket, varan eller 
tjänsten i fråga förekommer upprepade 
gånger eller av hur produkterna framställs, 
med hänsyn tagen till innehållet i de 
program där de förekommer.

Or. en

Motivering

Kommissionen presenterar konceptet ”omotiverat framträdande plats” i sitt 
tolkningsmeddelande om vissa aspekter på bestämmelserna om TV-reklam i direktivet 
”Television utan gränser” för att hjälpa nationella myndigheter att skilja på smygreklam och 
lagliga referenser till varor, tjänster, märken och ekonomiska aktörer. Eftersom 
genomförandet av detta kriterium har varit lyckat och det har använts i flera medlemsstater 
kommer den rättsliga säkerheten att höjas i och med att det införs i de nya bestämmelserna.

Ändringsförslag från John Purvis

Ändringsförslag 249
ARTIKEL 1, LED 6

Artikel 3h, punkt 1, led c (direktiv 89/552/EEG)

(c) Tittarna måste tydligt informeras om att 
det existerar ett sponsorsavtal eller att 
produktplacering pågår. Sponsrade program 
skall tydligt kunna identifieras som sådana 
genom att sponsorns namn, logotyp eller 
eventuell annan symbol (som en hänvisning 
till sponsorns produkt(er) eller tjänst(er) 
eller något annat kännetecken) visas på 
lämpligt sätt i början av programmet, under 
programmet och/eller i slutet av 
programmet. Program som innehåller 
produktplacering måste identifieras på 
lämpligt sätt i början av programmen för att 
undvika all osäkerhet hos tittaren.

(c) Tittarna måste tydligt informeras om att 
det existerar ett sponsoravtal eller att 
produktplacering pågår. Sponsrade program 
skall tydligt kunna identifieras som sådana 
genom att sponsorns namn, logotyp eller 
eventuell annan symbol (som en hänvisning 
till sponsorns produkt(er) eller tjänst(er) 
eller något annat kännetecken) visas på 
lämpligt sätt i början av programmet 
och/eller under programmet och/eller i slutet 
av programmet. Program som innehåller 
produktplacering måste identifieras på 
lämpligt sätt för att undvika all osäkerhet 
hos tittaren. Denna regel gäller inte tredje 
parters produktion då dessa inte är 
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kopplade till leverantören av de 
audiovisuella medietjänsterna och när 
programföretagen inte får ersättning för 
produktplaceringen.

Or. en

Motivering

Under förutsättning att tittarna tydligt har informerats om produktplaceringen kan 
medlemsstaterna bestämma detaljerna. Tjänsteleverantören kan förväntas göra detta endast i 
sina egna produktioner och mot betalning.

Ändringsförslag från Rebecca Harms

Ändringsförslag 250
ARTIKEL 1, LED 6

Artikel 3h, punkt 1, led c (direktiv 89/552/EEG)

(c) Tittarna måste tydligt informeras om att 
det existerar ett sponsorsavtal eller att 
produktplacering pågår. Sponsrade program 
skall tydligt kunna identifieras som sådana 
genom att sponsorns namn, logotyp eller 
eventuell annan symbol (som en hänvisning
till sponsorns produkt(er) eller tjänst(er) 
eller något annat kännetecken) visas på 
lämpligt sätt i början av programmet, under 
programmet och/eller i slutet av 
programmet. Program som innehåller 
produktplacering måste identifieras på 
lämpligt sätt i början av programmen för att 
undvika all osäkerhet hos tittaren.

(c) Tittarna måste tydligt informeras om att 
det existerar ett sponsoravtal eller att 
produktionsstöd utbetalas. Sponsrade 
program skall tydligt kunna identifieras som 
sådana genom att sponsorns namn, logotyp 
eller eventuell annan symbol (som en 
hänvisning till sponsorns produkt(er) eller 
tjänst(er) eller något annat kännetecken) 
visas på lämpligt sätt i början av 
programmet och/eller i slutet av 
programmet. Program som beställts eller 
producerats av programföretaget och som 
innehåller produktionsstöd måste 
identifieras på lämpligt sätt i början eller i 
slutet av programmen för att undvika all 
osäkerhet hos tittaren. Exakta regler, 
inbegripet en minimibegränsning, fastställs 
av medlemsstaterna.

Or. en

Motivering

Tittare måste tydligt informeras om användningen av produktionsstöd.

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

Ändringsförslag 251
ARTIKEL 1, LED 6

Artikel 3h, punkt 1, led c (direktiv 89/552/EEG)

(c) Tittarna måste tydligt informeras om att 
det existerar ett sponsorsavtal eller att 
produktplacering pågår. Sponsrade program 
skall tydligt kunna identifieras som sådana 
genom att sponsorns namn, logotyp eller 
eventuell annan symbol (som en hänvisning 
till sponsorns produkt(er) eller tjänst(er) 
eller något annat kännetecken) visas på 
lämpligt sätt i början av programmet, under 
programmet och/eller i slutet av 
programmet. Program som innehåller 
produktplacering måste identifieras på 
lämpligt sätt i början av programmen för 
att undvika all osäkerhet hos tittaren.

(c) Tittarna måste tydligt informeras om att 
det existerar ett sponsoravtal . Sponsrade 
program skall tydligt kunna identifieras som 
sådana genom att sponsorns namn, logotyp 
eller eventuell annan symbol (som en 
hänvisning till sponsorns produkt(er) eller 
tjänst(er) eller något annat kännetecken) 
visas på lämpligt sätt i början av 
programmet, under programmet och/eller i 
slutet av programmet.

Or. it

Ändringsförslag från Edit Herczog

Ändringsförslag 252
ARTIKEL 1, LED 6

Artikel 3h, punkt 1, led c (direktiv 89/552/EEG)

(c) Tittarna måste tydligt informeras om att 
det existerar ett sponsorsavtal eller att 
produktplacering pågår. Sponsrade program 
skall tydligt kunna identifieras som sådana 
genom att sponsorns namn, logotyp eller 
eventuell annan symbol (som en hänvisning 
till sponsorns produkt(er) eller tjänst(er) 
eller något annat kännetecken) visas på 
lämpligt sätt i början av programmet, under 
programmet och/eller i slutet av 
programmet. Program som innehåller 
produktplacering måste identifieras på
lämpligt sätt i början av programmen för att 
undvika all osäkerhet hos tittaren.

(c) Tittarna måste tydligt informeras om att 
det existerar ett sponsoravtal eller att 
produktplacering pågår. Sponsrade program 
skall tydligt kunna identifieras som sådana 
genom att sponsorns namn, logotyp eller 
eventuell annan symbol (som en hänvisning 
till sponsorns produkt(er) eller tjänst(er) 
eller något annat kännetecken) visas på 
lämpligt sätt i början av programmet och/ 
eller under programmet och/eller i slutet av 
programmet. Program som beställts eller 
producerats av programföretaget och som 
innehåller produktplacering måste 
identifieras på lämpligt sätt i början av 
programmen för att undvika all osäkerhet 
hos tittaren.
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Or. en

Motivering

Inköpta program kan innehålla produktplaceringar som inte programföretaget är medvetet 
om, eller inte har möjlighet att identifiera. Det är därför viktigt att identifiering av och 
produktrelaterade krav på produktplaceringen endast gäller program som beställts eller 
producerats av programföretaget. Om man inte lyckas klargöra denna punkt kan 
konsekvensen bli att programföretagen får svårt att visa långfilmer.

Ändringsförslag från Gianni De Michelis

Ändringsförslag 253
ARTIKEL 1, LED 6

Artikel 3h, punkt 1, led c (direktiv 89/552/EEG)

(c) Tittarna måste tydligt informeras om att 
det existerar ett sponsorsavtal eller att 
produktplacering pågår. Sponsrade program 
skall tydligt kunna identifieras som sådana 
genom att sponsorns namn, logotyp eller 
eventuell annan symbol (som en hänvisning 
till sponsorns produkt(er) eller tjänst(er) 
eller något annat kännetecken) visas på 
lämpligt sätt i början av programmet, under 
programmet och/eller i slutet av 
programmet. Program som innehåller 
produktplacering måste identifieras på 
lämpligt sätt i början av programmen för 
att undvika all osäkerhet hos tittaren.

(c) Tittarna måste tydligt informeras om att 
det existerar ett sponsoravtal eller att 
produktplacering pågår. Sponsrade program 
och program som innehåller 
produktplacering skall tydligt kunna 
identifieras som sådana genom att 
sponsorns/annonsörens namn, logotyp eller 
eventuell annan symbol (som en hänvisning 
till sponsorns produkt(er) eller tjänst(er) 
eller något annat kännetecken) visas på 
lämpligt sätt i början av programmet 
och/eller i slutet av programmet. 

Or. en

Motivering

Om tittarna informeras om förekomsten av sponsring/produktplacering under programmets 
gång kommer de inte att ha samma behållning av programmet. Vi föreslår att sponsring och 
produktplacering behandlas likvärdigt.

Ändringsförslag från Erika Mann

Ändringsförslag 254
ARTIKEL 1, LED 6

Artikel 3h, punkt 1, led c (direktiv 89/552/EEG)
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c) Tittarna måste tydligt informeras om att 
det existerar ett sponsorsavtal eller att 
produktplacering pågår. Sponsrade program 
skall tydligt kunna identifieras som sådana 
genom att sponsorns namn, logotyp eller 
eventuell annan symbol (som en hänvisning 
till sponsorns produkt(er) eller tjänst(er) 
eller något annat kännetecken) visas på 
lämpligt sätt i början av programmet, under 
programmet och/eller i slutet av 
programmet. Program som innehåller 
produktplacering måste identifieras på 
lämpligt sätt i början av programmen för 
att undvika all osäkerhet hos tittaren.

c) Tittarna måste tydligt informeras om att 
det existerar ett sponsoravtal . Sponsrade 
program skall tydligt kunna identifieras som 
sådana genom att sponsorns namn, logotyp 
eller eventuell annan symbol (som en 
hänvisning till sponsorns produkt(er) eller 
tjänst(er) eller något annat kännetecken) 
visas på lämpligt sätt i början av 
programmet och/eller i slutet av 
programmet. 

Or. de

Motivering

Hänvisningar till sponsring bör enbart tillåtas i början och/eller i slutet av programmet för 
att begränsa reklaminslagen.

Ändringsförslag från Patrizia Toia

Ändringsförslag 255
ARTIKEL 1, LED 6

Artikel 3h, punkt 1, led c (direktiv 89/552/EEG)

(c) Tittarna måste tydligt informeras om att 
det existerar ett sponsorsavtal eller att 
produktplacering pågår. Sponsrade program 
skall tydligt kunna identifieras som sådana 
genom att sponsorns namn, logotyp eller 
eventuell annan symbol (som en hänvisning 
till sponsorns produkt(er) eller tjänst(er) 
eller något annat kännetecken) visas på 
lämpligt sätt i början av programmet, under 
programmet och/eller i slutet av 
programmet. Program som innehåller 
produktplacering måste identifieras på 
lämpligt sätt i början av programmen för att 
undvika all osäkerhet hos tittaren.

(c) ) Tittarna måste tydligt informeras om att 
det existerar ett sponsoravtal eller att 
produktplacering pågår. Sponsrade program 
skall tydligt kunna identifieras som sådana 
genom att sponsorns namn, logotyp eller 
eventuell annan symbol (som en hänvisning 
till sponsorns produkt(er) eller tjänst(er) 
eller något annat kännetecken) visas på 
lämpligt sätt i början av programmet, under 
programmet och/eller i slutet av 
programmet. Program som innehåller 
produktplacering måste identifieras på 
lämpligt sätt i början av programmen för att 
undvika all osäkerhet hos tittaren. 
Programledaren får inte samtidigt framföra 
reklambudskap. Professionella journalister 
får dessutom under inga omständigheter 
delta i utarbetandet eller sändningen av 
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reklambudskap i sådana program. Dessa 
journalister skall vara förpliktade till 
uppriktighet och öppenhet gentemot 
användarna.

Or. it

Ändringsförslag från Eluned Morgan

Ändringsförslag 256
ARTIKEL 1, LED 6

Artikel 3h, punkt 1 (direktiv 89/552/EEG)

1. Audiovisuella medietjänster som sponsras 
eller innehåller produktplacering skall 
uppfylla följande krav:

1. Linjära audiovisuella medietjänster som 
sponsras eller innehåller produktplacering 
skall uppfylla följande krav:

(a) Programläggningen, i förekommande 
fall, och innehållet för sådana audiovisuella 
medietjänster får under inga förhållanden 
påverkas på ett sådant sätt att det inverkar på 
ansvaret och det redaktionella oberoendet 
för leverantören av medietjänster. 

(a) Programläggningen, i förekommande 
fall, och innehållet för sådana audiovisuella 
medietjänster får under inga förhållanden 
påverkas på ett sådant sätt att det inverkar på 
ansvaret och det redaktionella oberoendet 
för leverantören av medietjänster. 

(b) De får inte direkt uppmuntra till inköp 
eller förhyrning av varor eller tjänster, 
särskilt inte genom särskilda säljfrämjande 
hänvisningar till dessa varor eller tjänster. 

(b) De får inte direkt uppmuntra till inköp 
eller förhyrning av varor eller tjänster, 
särskilt inte genom särskilda säljfrämjande 
hänvisningar till dessa varor eller tjänster. 

(c) Tittarna måste tydligt informeras om att 
det existerar ett sponsorsavtal eller att 
produktplacering pågår. Sponsrade program 
skall tydligt kunna identifieras som sådana 
genom att sponsorns namn, logotyp eller 
eventuell annan symbol (som en hänvisning 
till sponsorns produkt(er) eller tjänst(er) 
eller något annat kännetecken) visas på 
lämpligt sätt i början av programmet, under 
programmet och/eller i slutet av 
programmet. Program som innehåller 
produktplacering måste identifieras på 
lämpligt sätt i början av programmen för att 
undvika all osäkerhet hos tittaren.

(c) Tittarna måste tydligt informeras om att 
det existerar ett sponsoravtal eller att 
produktplacering pågår. Sponsrade linjära
program skall tydligt kunna identifieras som 
sådana genom att sponsorns namn, logotyp 
eller eventuell annan symbol (som en 
hänvisning till sponsorns produkt(er) eller 
tjänst(er) eller något annat kännetecken) 
visas på lämpligt sätt i början av det linjära 
programmet, under programmet och/eller i 
slutet av programmet. Linjära program som 
innehåller produktplacering måste 
identifieras på lämpligt sätt för att undvika 
all osäkerhet hos tittaren.

Or. en
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Motivering

Linjär har lagts till i klargörande syfte och i linje med flera andra ändringsförslag – se 
motiveringen till artikel 1.2 k. 

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

Ändringsförslag 257
ARTIKEL 1, LED 6

Artikel 3h, punkt 2 (direktiv 89/552/EEG)

2. Audiovisuella medietjänster får inte 
sponsras av företag vars huvudsakliga 
verksamhet är tillverkning eller försäljning 
av cigarretter och andra tobaksvaror. 
Audiovisuella medietjänster får inte 
innehålla någon produktplacering av 
tobaksvaror eller cigaretter eller 
produktplacering från företag vars 
huvudsakliga verksamhet är tillverkning 
eller försäljning av cigaretter och andra 
tobaksvaror.

2. Audiovisuella medietjänster får inte 
sponsras av företag vars huvudsakliga 
verksamhet är tillverkning eller försäljning 
av cigarretter och andra tobaksvaror.

Or. it

Ändringsförslag från Angelika Niebler

Ändringsförslag 258
ARTIKEL 1, LED 6

Artikel 3h, punkt 2 (direktiv 89/552/EEG)

2. Audiovisuella medietjänster får inte 
sponsras av företag vars huvudsakliga 
verksamhet är tillverkning eller försäljning 
av cigarretter och andra tobaksvaror. 
Audiovisuella medietjänster får inte 
innehålla någon produktplacering av 
tobaksvaror eller cigaretter eller 
produktplacering från företag vars 
huvudsakliga verksamhet är tillverkning 
eller försäljning av cigaretter och andra 
tobaksvaror.

2. Audiovisuella medietjänster får inte 
sponsras av företag vars huvudsakliga 
verksamhet är tillverkning eller försäljning 
av cigarretter och andra tobaksvaror. 
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Or. de

Motivering

Jämför ändringsförslaget till artikel 3h.1.

Ändringsförslag från Dominique Vlasto

Ändringsförslag 259
ARTIKEL 1, LED 6

Artikel 3h, punkt 2 (direktiv 89/552/EEG)

2. Audiovisuella medietjänster får inte 
sponsras av företag vars huvudsakliga 
verksamhet är tillverkning eller försäljning 
av cigarretter och andra tobaksvaror. 
Audiovisuella medietjänster får inte 
innehålla någon produktplacering av 
tobaksvaror eller cigaretter eller 
produktplacering från företag vars 
huvudsakliga verksamhet är tillverkning 
eller försäljning av cigaretter och andra 
tobaksvaror.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. fr

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Översättarens anmärkning: I den franska versionen nämns ”linjära tjänster” vilket 
ledamoten vill ändra till ”audiovisuella medietjänster”. I den svenska versionen står det 
redan ”audiovisuella medietjänster”.

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

Ändringsförslag 260
ARTIKEL 1, LED 6

Artikel 3h, punkt 3 (direktiv 89/552/EEG)

3. Om företag, vars verksamhet omfattar 
tillverkning eller försäljning av medicinska 
produkter och medicinsk behandling, 
sponsrar audiovisuella medietjänster, får 

3. Om företag, vars verksamhet omfattar 
tillverkning eller försäljning av medicinska 
produkter och medicinsk behandling, 
sponsrar audiovisuella medietjänster, får 



AM\630521SV.doc 49/84 PE 378.524v03-00

SV

denna sponsring främja företagets namn 
eller anseende, men inte särskilda 
medicinska produkter eller medicinska 
behandlingar som är tillgängliga endast efter 
ordination i den medlemsstat under vars 
jurisdiktion leverantören av medietjänster 
hör.

denna sponsring främja företagets namn 
eller anseende, men inte särskilda 
medicinska produkter eller medicinska 
behandlingar som är tillgängliga endast efter 
ordination i den medlemsstat under vars 
jurisdiktion leverantören av medietjänster 
hör. Specifikationen för den medicinska 
produkten skall vara lättbegriplig.

Or. it

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

Ändringsförslag 261
ARTIKEL 1, LED 6

Artikel 3h, punkt 4 (direktiv 89/552/EEG)

4. Nyhets- och samhällsprogram får inte 
sponsras och skall inte innehålla någon 
produktplacering. Audiovisuella 
medietjänster för barn och dokumentärer 
får inte innehålla någon 
produktplacering.”

4. Nyhets- och samhällsprogram får inte 
sponsras.”

Or. it

Motivering

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.

Ändringsförslag från John Purvis

Ändringsförslag 262
ARTIKEL 1, LED 6
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Artikel 3h, punkt 4 (direktiv 89/552/EEG)

4. Nyhets- och samhällsprogram får inte 
sponsras och skall inte innehålla någon 
produktplacering. Audiovisuella 
medietjänster för barn och dokumentärer får 
inte innehålla någon produktplacering.”

4. Nyhets- och samhällsprogram får inte
sponsras och skall inte innehålla någon 
produktplacering. Audiovisuella 
medietjänster för barn får inte innehålla 
någon produktplacering.”

Or. en

Motivering

Det finns ingen anledning till varför dokumentärer inte skulle få ta del av eventuella intäkter 
från produktplacering, förutsatt att tittarna är tydligt informerade om att produktplacering 
förekommer.

Ändringsförslag från Nikolaos Vakalis

Ändringsförslag 263
ARTIKEL 1, LED 6

Artikel 3h, punkt 4 (direktiv 89/552/EEG)

4. Nyhets- och samhällsprogram får inte 
sponsras och skall inte innehålla någon 
produktplacering. Audiovisuella 
medietjänster för barn och dokumentärer får 
inte innehålla någon produktplacering.”

4. Nyhets- och samhällsprogram får inte 
sponsras och skall inte innehålla någon 
produktplacering. Audiovisuella 
medietjänster för barn, enligt nationella 
tillsynsmyndigheters definition, och 
dokumentärer får inte innehålla någon 
produktplacering.”

Or. en

Motivering

Eftersom denna artikel gäller icke-linjära tjänster är det svårt att bestämma en särskild 
sändningstid för barn då produktplacering är förbjuden. De nationella tillsynsmyndigheterna 
måste definiera vilka audiovisuella medietjänster som är riktade till barn och därför inte får 
innehålla någon produktplacering.

Ändringsförslag från Nikolaos Vakalis

Ändringsförslag 264
ARTIKEL 1, LED 6

Artikel 3ha (ny) (direktiv 89/552/EEG)
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Artikel 3ha
1. Medlemsstaterna skall vidta lämpliga 
åtgärder för att successivt se till att 
audiovisuella medietjänster under deras 
jurisdiktion blir helt tillgängliga för 
människor med funktionshinder.
2. Medlemsstaterna skall vartannat år 
inkomma med nationella rapporter till 
kommissionen om genomförandet av denna 
artikel. Dessa rapporter skall särskilt 
innehålla statistiska slutsatser om de 
framsteg som gjorts för att skapa 
tillgänglighet enligt punkt 1, redogörelser 
för alla eventuella misslyckanden med att 
göra framsteg samt uppgifter om de 
åtgärder som antagits eller planerats för att 
nå målet.”

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag från Angelika Niebler

Ändringsförslag 265
ARTIKEL 1, LED 6

Artikel 3ha (ny) (direktiv 89/552/EEG)

Artikel 3ha
1. Produktintegrering och tematisk 
placering är i princip förbjudna. 
Produktplacering är förbjuden i andra 
program än fiktion och sportprogram.
Om programmen innehåller 
produktplacering skall de uppfylla följande 
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krav:
(a) Deras innehåll och, om det är fråga om 
en TV-sändning, deras sändningstid, får 
under inga omständigheter påverkas på ett 
sådant sätt att det inverkar på det 
redaktionella ansvaret och oberoendet hos 
den leverantör som tillhandahåller 
medietjänsten.
(b) De får inte direkt uppmuntra till inköp 
eller förhyrning av varor eller tjänster, 
särskilt inte genom särskilda säljfrämjande 
hänvisningar till dessa varor eller tjänster, 
eller genom att framhäva dem på ett 
omotiverat sätt.
(c) Tittarna skall få klar information om 
program som innehåller produktplacering,
och denna skall identifieras på lämpligt sätt 
i början och slutet av programmet och 
genom en signal åtminstone var tjugonde 
minut under programmet för att undvika 
all osäkerhet hos tittaren.
2. Programmen får inte innehålla någon 
produktplacering av tobaksvaror eller 
cigaretter eller produktplacering från 
företag vars huvudsakliga verksamhet är 
tillverkning eller försäljning av cigaretter 
och andra tobaksvaror.
3. Nyhets- och samhällsprogram, program 
för barn, dokumentärprogram och religiösa 
program får inte innehålla 
produktplacering.”

Or. de

Motivering

Kraven på produktplacering bör preciseras i direktivet. Det finns en risk för att 
produktplacering upphäver skillnaden mellan redaktionellt innehåll och reklam, och därför 
bör produktplacering endast tillåtas för utvalda format och med extra information till 
tittarna.
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Ändringsförslag från Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra och Patrizia Toia

Ändringsförslag 266
ARTIKEL 1, LED 6

Artikel 3ha (ny) (direktiv 89/552/EEG)

Artikel 3ha
Medlemsstaterna skall vidta lämpliga 
åtgärder för att se till att audiovisuella 
medietjänster under deras jurisdiktion 
successivt blir tillgängliga, utan 
begränsningar, för personer med 
funktionshinder.”

Or. it

Motivering

Tillgång till audiovisuella medietjänster för alla konsumenter, inklusive personer med 
funktionshinder och/eller äldre personer, är en viktig faktor när det gäller rätten till 
information.

Ändringsförslag från Pilar del Castillo Vera

Ändringsförslag 267
ARTIKEL 1, LED 6A (nytt)

Artikel 4 (direktiv 89/552/EEG)

(6a) Artikel 4 skall utgå.

Or. es

Motivering

Kvoterna beskär programföretagens frihet. Den digitala tidsåldern gynnar mångfald och 
användarens valfrihet, varför fastställandet av kvoter är föråldrat. Det är användarens, inte 
lagstiftarens, intresse som måste styra vilken typ av tjänster som tjänsteleverantörerna bör 
tillhandahålla.

Ändringsförslag från Nikolaos Vakalis

Ändringsförslag 268
ARTIKEL 1, LED 6A (nytt)

Artikel 4, punkt 1 (direktiv 89/552/EEG)
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(6a) Artikel 4.1 skall ersättas med följande:
”1. Medlemsstaterna skall, där så är 
praktiskt möjligt och på lämpligt sätt, 
säkerställa att programföretagen reserverar 
en övervägande del av sin sändningstid 
med undantag av tid för nyheter, 
sportevenemang, tävlingar, reklam,  
teletexttjänster och teleshopping för 
europeiska produktioner definierade i 
artikel 6. Denna andel bör uppnås gradvis 
på grundval av lämpliga kriterier med 
beaktande av programföretagets ansvar 
gentemot sin publik för information, 
utbildning, kultur och underhållning.”

Or. en

Motivering

1989 var syftet med denna artikel att försiktigt och gradvis införa en regel om främjande av 
europeiska produktioner. Nuförtiden, inom ramen för Lissabonstrategin, är det nödvändigt att 
föreslå striktare regler på detta område för att ge den europeiska audiovisuella industrin en 
skjuts framåt och behålla Europas rika kulturella mångfald. Det bör därför inte finnas någon 
ursäkt för medlemsstaterna att inte göra det som behövs för att främja europeiska 
produktioner.

Ändringsförslag från John Purvis

Ändringsförslag 269
ARTIKEL 1, LED 6A (nytt)

Artiklarna 4 och 5 (direktiv 89/552/EEG)

(6a) Artiklarna 4 och 5 skall utgå.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 270
ARTIKEL 1, LED 6B (nytt)

Artikel 5 (direktiv 89/552/EEG)

(6b) Artikel 5 skall utgå.

Or. es

Motivering

Kvoterna beskär programföretagens frihet. Den digitala tidsåldern gynnar mångfald och 
användarens valfrihet, varför fastställandet av kvoter är föråldrat. Det är användarens, inte 
lagstiftarens, intresse som måste styra vilken typ av tjänster som tjänsteleverantörerna bör 
tillhandahålla.

Ändringsförslag från Nikolaos Vakalis

Ändringsförslag 271
ARTIKEL 1, LED 6B (nytt)

Artikel 5 (direktiv 89/552/EEG)

(6b) Artikel 5 skall ersättas med följande:
”Medlemsstaterna skall på lämpligt sätt 
säkerställa att programföretagen reserverar 
minst 10 % av sin sändningstid, med 
undantag för tid reserverad för nyheter, 
sportevenemang, tävlingar, reklam, 
teletexttjänster och teleshopping eller 
alternativt, efter medlemsstatens 
bedömande, minst 10 % av sin 
programbudget, för europeiska 
produktioner, skapade av producenter som 
är oberoende av programföretagen. Denna 
andel bör uppnås gradvis och baseras på 
lämpliga kriterier med tanke på 
programföretagets ansvar gentemot sina 
tittare när det gäller information, 
utbildning, kultur och underhållning. Detta 
måste uppnås genom öronmärkning av en 
lämplig andel för nya produktioner, d.v.s. 
produktioner som sänds inom fem år efter 
framställningen.”

Or. en
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Motivering

1989 var syftet med denna artikel att försiktigt och gradvis införa en regel om främjande av 
europeiska produktioner. Nuförtiden, inom ramen för Lissabonstrategin, är det nödvändigt att 
föreslå striktare regler på detta område för att ge den europeiska audiovisuella industrin en 
skjuts framåt och behålla Europas rika kulturella mångfald. Det bör därför inte finnas någon 
ursäkt för medlemsstaterna att inte göra det som behövs för att främja europeiska 
produktioner.

Ändringsförslag från John Purvis

Ändringsförslag 272
ARTIKEL 1, LED 9

Artikel 10, punkt 1 (direktiv 89/552/EEG)

1. TV-reklam och teleshopping skall vara 
lätt att känna igen som sådan och hållas 
åtskild från andra delar av programmet med 
optiska och/eller akustiska hjälpmedel.

1. TV-reklam och teleshopping skall vara 
lätt att känna igen som sådan och skilja sig
från andra delar av programmet med optiska 
och/eller akustiska hjälpmedel. TV-reklam 
och teleshopping för inte inkräkta på det 
redaktionella oberoendet hos leverantören 
av audiovisuella medietjänster eller 
vilseleda tittarna.

Or. en

Motivering

Principen om öppenhet och identifiering garanterar att kommersiell kommunikation är lätt att 
känna igen som sådan och lämnar utrymme för utveckling av ny reklamteknik.

Ändringsförslag från Herbert Reul

Ändringsförslag 273
ARTIKEL 1, LED 9

Artikel 10, punkt 1 (direktiv 89/552/EEG)

1. TV-reklam och teleshopping skall vara 
lätt igenkännliga som detta och på optiskt 
och/eller akustiskt sätt hållas åtskilda från 
andra delar av programmet.

1. TV-reklam och teleshopping skall vara 
lätt igenkännliga som detta.

Or. de
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Motivering

Principen om att reklam skall hållas åtskild från övriga program syftar till att upplysa 
tittarna om att de har att göra med reklam. Detta kan uppnås lika effektivt genom krav på att 
reklamen klart skall kunna identifieras just som reklam. Tack vare sådana åtgärder blir nya 
former av reklam och produktplacering möjliga utan ny utförlig lagstiftning. Enskilda 
reklaminslag stör inte programflödet och bör därför tillåtas. Dessutom föredrar tittarna 
kortare reklaminslag.

Ändringsförslag från John Purvis

Ändringsförslag 274
ARTIKEL 1, LED 9

Artikel 10, punkt 2 (direktiv 89/552/EEG)

2. Enstaka reklam- och teleshoppinginslag 
skall endast förekomma undantagsvis, 
utom i sportprogram.”

utgår

Or. en

Motivering

Reklamrestriktioner bör avskaffas för att europeiska leverantörer av medietjänster bättre 
skall kunna delta i konkurrensen och skaffa sig intäkter för att finansiera och investera i 
europeiskt audiovisuellt innehåll. 

Konsumenterna är bäst på att reglera mängden och typen av reklam.

Ändringsförslag från Angelika Niebler

Ändringsförslag 275
ARTIKEL 1, LED 9

Artikel 10, punkt 2 (direktiv 89/552/EEG)

2. Enstaka reklam- och teleshoppinginslag 
skall endast förekomma undantagsvis, 
utom i sportprogram.”

utgår

Or. de

Motivering

Vi måste öppna för reklammöjligheter i fritt tillgänglig television.



PE 378.524v03-00 58/84 AM\630521SV.doc

SV

Ändringsförslag från Nikolaos Vakalis

Ändringsförslag 276
ARTIKEL 1, LED 9

Artikel 10, punkt 2 (direktiv 89/552/EEG)

2. Enstaka reklam- och teleshoppinginslag 
skall endast förekomma undantagsvis, utom 
i sportprogram.”

2. Enstaka reklam- och teleshoppinginslag 
skall endast förekomma undantagsvis, utom 
i sändningar av sportevenemang.”

Or. en

Motivering

Termen sportprogram är för allmän, eftersom den inte bara täcker sporttävlingar, utan alla 
typer av program som presenterar och kommenterar sport, och detta skulle kunna utnyttjas.

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

Ändringsförslag 277
ARTIKEL 1, LED 9

Artikel 10, punkt 2 (direktiv 89/552/EEG)

2. Enstaka reklam- och teleshoppinginslag 
skall endast förekomma undantagsvis, utom 
i sportprogram.”

2. Enstaka reklam- och teleshoppinginslag 
skall endast förekomma undantagsvis.”

Or. it

Motivering

Direktivets nuvarande lydelse (artikel 10.2) motsvarar bättre användarens förväntningar.

Ändringsförslag från Rebecca Harms, Monica Frassoni 

Ändringsförslag 278
ARTIKEL 1, LED 9

Artikel 10, punkt 2 (direktiv 89/552/EEG)

2. Enstaka reklam- och teleshoppinginslag 
skall endast förekomma undantagsvis, utom 
i sportprogram.”

2. Enstaka reklam- och teleshoppinginslag 
skall endast förekomma undantagsvis.”
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Or. en

Motivering

Enstaka reklam- och teleshoppinginslag skall fortsätta att vara undantag annars undergrävs 
integriteten i europeiska audiovisuella produktioner.

Ändringsförslag från Herbert Reul

Ändringsförslag 279
ARTIKEL 1, LED 9

Artikel 10, punkt 2 (direktiv 89/552/EEG)

2. Enstaka reklam- och teleshoppinginslag 
skall endast förekomma undantagsvis, 
utom i sportprogram.”

2. Den audiovisuella 
marknadskommunikationen måste vara 
igenkännlig som sådan. Den får inte 
påverka den audiovisuella medietjänstens 
redaktionella oberoende eller skapa 
osäkerhet hos tittaren. ”

Or. de

Motivering

Se ändringsförslaget till artikel 10.1.

Ändringsförslag från Patrizia Toia

Ändringsförslag 280
ARTIKEL 1, LED 10

Artikel 11, punkt 1 (direktiv 89/552/EEG)

1. När reklam och teleshopping infogas i 
programmen skall medlemsstaterna se till 
att detta inte påverkar programmens 
integritet eller rättighetshavarnas rättigheter.

1. Det skall inte vara tillåtet att i 
programmen infoga reklam och 
teleshopping som påverkar programmens 
integritet eller rättighetshavarnas rättigheter.

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

Ändringsförslag 281
ARTIKEL 1, LED 10

Artikel 11, punkt 1 (direktiv 89/552/EEG)

1. När reklam och teleshopping infogas i 
programmen skall medlemsstaterna se till 
att detta inte påverkar programmens 
integritet eller rättighetshavarnas
rättigheter.

1. Det skall inte vara tillåtet att i 
programmen infoga reklam och 
teleshopping som påverkar programmens 
integritet eller konsumenternas rättigheter.

Or. it

Ändringsförslag från Patrizia Toia

Ändringsförslag 282
ARTIKEL 1, LED 10

Artikel 11, punkt 1a (ny) (direktiv 89/552/EEG)

1a. Om andra program än de som omfattas 
av punkt 2 avbryts av reklam eller 
teleshoppinginslag skall minst 20 minuter 
förflyta mellan två på varandra följande 
avbrott i programmet.

Or. it

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

Ändringsförslag 283
ARTIKEL 1, LED 10

Artikel 11, punkt 1a (ny) (direktiv 89/552/EEG)

1a. I program som består av fristående 
delar eller i sportprogram och evenemang 
och föreställningar som har liknande 
uppläggning och innehåller pauser, skall 
reklam och teleshoppinginslag endast 
infogas mellan sådana delar eller i 
pauserna.
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Or. it

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

Ändringsförslag 284
ARTIKEL 1, LED 10

Artikel 11, punkt 1b (ny) (direktiv 89/552/EEG)

1b. Om andra program än de som omfattas 
av punkt 2 avbryts av reklam eller 
teleshoppinginslag skall en period om 
minst 20 minuter förflyta mellan två på 
varandra följande avbrott i programmet.

Or. it

Motivering

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.

Ändringsförslag från John Purvis

Ändringsförslag 285
ARTIKEL 1, LED 10

Artikel 11, punkt 2 (direktiv 89/552/EEG)

2. Sändning av filmer producerade för TV 
(med undantag för TV-serier, program med 
lätt underhållning och dokumentärer), 
biograffilmer, barnprogram och 
nyhetsprogram får avbrytas av reklam 
och/eller teleshopping en gång varje 

utgår
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35-minutersperiod.
Ingen reklam eller teleshopping får infogas 
i sändningar från religiösa ceremonier.”

Or. en

Motivering

Reklamrestriktioner bör avskaffas för att europeiska leverantörer av medietjänster bättre 
skall kunna delta i konkurrensen och skaffa sig intäkter för att finansiera och investera i
europeiskt audiovisuellt innehåll. 

Konsumenterna är bäst på att reglera mängden och typen av reklam.

Reklam i samband med religiösa ceremonier måste inte regleras på EU-nivå. 

Ändringsförslag från Pilar del Castillo Vera

Ändringsförslag 286
ARTIKEL 1, LED 10

Artikel 11, punkt 2, stycke 1 (direktiv 89/552/EEG)

2. Sändning av filmer producerade för TV 
(med undantag för TV-serier, program med 
lätt underhållning och dokumentärer), 
biograffilmer, barnprogram och 
nyhetsprogram får avbrytas av reklam 
och/eller teleshopping en gång varje 
35-minutersperiod.

utgår

Or. es

Motivering

Alla eventuella begränsningar av möjligheten att göra reklamavbrott i det innehåll som 
specificeras i denna artikel skadar den europeiska audiovisuella industrins konkurrenskraft.

Ändringsförslag från Eluned Morgan

Ändringsförslag 287
ARTIKEL 1, LED 10

Artikel 11, punkt 2, stycke 1 (direktiv 89/552/EEG)

2. Sändning av filmer producerade för TV 
(med undantag för TV-serier, program med 

utgår
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lätt underhållning och dokumentärer), 
biograffilmer, barnprogram och 
nyhetsprogram får avbrytas av reklam 
och/eller teleshopping en gång varje 
35-minutersperiod.

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag från Catherine Trautmann

Ändringsförslag 288
ARTIKEL 1, LED 10

Artikel 11, punkt 2, stycke 1 (direktiv 89/552/EEG)

2. Sändning av filmer producerade för TV 
(med undantag för TV-serier, program med 
lätt underhållning och dokumentärer), 
biograffilmer, barnprogram och 
nyhetsprogram får avbrytas av reklam 
och/eller teleshopping en gång varje 
35-minutersperiod.

utgår

Or. fr

Motivering

Om detta stycke utgår kan första stycket i punkt 2 ersättas med f.d. punkt 3 som fastställer att 
de program som nämns i artikeln skall visas i minst 45 minuter utan reklamavbrott.
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Ändringsförslag från Herbert Reul

Ändringsförslag 289
ARTIKEL 1, LED 10

Artikel 11, punkt 2 (direktiv 89/552/EEG)

2. Sändning av filmer producerade för TV 
(med undantag för TV-serier, program med 
lätt underhållning och dokumentärer), 
biograffilmer, barnprogram och 
nyhetsprogram får avbrytas av reklam 
och/eller teleshopping en gång varje 
35-minutersperiod.

2. Ingen reklam eller teleshopping får 
infogas i sändningar från religiösa 
ceremonier.”

Ingen reklam eller teleshopping får infogas i 
sändningar från religiösa ceremonier.”

Or. de

Motivering

Företag som förvärvar dyra biofilmer eller producerar tv-film måste kunna finansiera dessa 
program. Man kan utgå ifrån att reklamen placeras på ett ansvarsfullt sätt i den typen av 
förstklassigt material, så att det inte blir ointressant för användaren på grund av alltför 
många reklamavbrott.

Ändringsförslag från Angelika Niebler

Ändringsförslag 290
ARTIKEL 1, LED 10

Artikel 11, punkt 2 (direktiv 89/552/EEG)

2. Sändning av filmer producerade för TV 
(med undantag för TV-serier, program med 
lätt underhållning och dokumentärer), 
biograffilmer, barnprogram och 
nyhetsprogram får avbrytas av reklam 
och/eller teleshopping en gång varje 
35-minutersperiod.

2. Ingen reklam eller teleshopping får 
infogas i sändningar från religiösa 
ceremonier.”

Ingen reklam eller teleshopping får infogas i 
sändningar från religiösa ceremonier.”

Or. de

Motivering

Vi måste öppna för reklammöjligheter med undantag för barnprogram och religiösa program.
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Ändringsförslag från Rebecca Harms och Monica Frassoni 

Ändringsförslag 291
ARTIKEL 1, LED 10

Artikel 11, punkt 2, stycke 1 (direktiv 89/552/EEG)

2. Sändning av filmer producerade för TV 
(med undantag för TV-serier, program med 
lätt underhållning och dokumentärer), 
biograffilmer, barnprogram och 
nyhetsprogram får avbrytas av reklam 
och/eller teleshopping en gång varje 
35-minutersperiod.

2. Sändning av audiovisuella produktioner 
såsom långfilmer och filmer producerade 
för TV (med undantag för TV-serier, 
program med lätt underhållning och 
dokumentärer), förutsatt att programtiden 
är längre än 45 minuter, får avbrytas en 
gång varje fullständig 45-minutersperiod. 
Ytterligare ett avbrott är tillåtet om den 
programlagda sändningstiden är minst 
20 minuter längre än två eller flera 
fullständiga 45-minutersperioder.

Or. en

Motivering

För att skydda europeiska produktioners integritet måste man undvika för mycket 
reklaminslag under sändningen av audiovisuella produktioner.

Ändringsförslag från Umberto Guidoni, Vittorio Prodi och Monica Frassoni

Ändringsförslag 292
ARTIKEL 1, LED 10

Artikel 11, punkt 2, stycke 1 (direktiv 89/552/EEG)

2. Sändning av filmer producerade för TV 
(med undantag för TV-serier, program med 
lätt underhållning och dokumentärer), 
biograffilmer, barnprogram och 
nyhetsprogram får avbrytas av reklam 
och/eller teleshopping en gång varje 
35-minutersperiod.

2. Sändning av filmer producerade för TV 
(med undantag för TV-serier, program med 
lätt underhållning och dokumentärer), 
biograffilmer, barnprogram och 
nyhetsprogram får avbrytas av reklam 
och/eller teleshopping en gång varje hel 
period om 45 minuter. Ytterligare ett 
avbrott är tillåtet om den programlagda 
sändningstiden är minst 20 minuter längre 
än två eller flera fullständiga 
45-minutersperioder.

Or. it
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Motivering

Ändringsförslaget är i linje med begreppen i det nuvarande direktivet (artikel 11.3). Dessa 
begrepp respekterar produktionernas integritet och förståelsen av dem.

Ändringsförslag från Patrizia Toia

Ändringsförslag 293
ARTIKEL 1, LED 10

Artikel 11, punkt 2, stycke 1 (direktiv 89/552/EEG)

2. Sändning av filmer producerade för TV 
(med undantag för TV-serier, program med 
lätt underhållning och dokumentärer), 
biograffilmer, barnprogram och 
nyhetsprogram får avbrytas av reklam 
och/eller teleshopping en gång varje
35-minutersperiod.

2. Sändning av audiovisuella produktioner 
såsom spelfilmer och filmer producerade för 
TV (med undantag för TV-serier, lätta 
underhållningsprogram och dokumentärer), 
barnprogram och nyhetsprogram får 
avbrytas en gång varje hel period om 
45 minuter. Ytterligare ett avbrott är tillåtet 
om den programlagda sändningstiden är 
minst 20 minuter längre än två eller flera 
fullständiga 45-minutersperioder.

Or. it

Motivering

Direktivets nuvarande lydelse (artikel 11.3) respekterar i högre grad upphovsmännen, 
produktionernas integritet och förståelsen av dem.

Ändringsförslag från Paul Rübig

Ändringsförslag 294
ARTIKEL 1, LED 10

Artikel 11, punkt 2, stycke 1 (direktiv 89/552/EEG)

2. Sändning av filmer producerade för TV
(med undantag för TV-serier, program med 
lätt underhållning och dokumentärer), 
biograffilmer, barnprogram och 
nyhetsprogram får avbrytas av reklam 
och/eller teleshopping en gång varje 
35-minutersperiod.

2. Sändning av biograffilmer (med undantag 
för TV-serier, program med lätt 
underhållning, filmer producerade för TV,
och dokumentärer), barnprogram och 
nyhetsprogram får avbrytas av reklam 
och/eller teleshopping en gång varje 
30-minutersperiod.

Or. en
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Motivering

Regler för reklamavbrott påverkar i ansenlig mån programföretagens möjligheter att 
investera i nytt europeiskt innehåll. Om man vill man uppmuntra investeringar i europeiskt 
originalinnehåll och göra det möjligt för programföretag att gratis erbjuda europeiska tittare 
det här innehållet så bör begränsningarna avseende avbrott inte gälla filmer som produceras 
för TV.

Ändringsförslag från Nikolaos Vakalis

Ändringsförslag 295
ARTIKEL 1, LED 10

Artikel 11, punkt 2, stycke 1 (direktiv 89/552/EEG)

2. Sändning av filmer producerade för TV 
(med undantag för TV-serier, program med 
lätt underhållning och dokumentärer), 
biograffilmer, barnprogram och
nyhetsprogram får avbrytas av reklam 
och/eller teleshopping en gång varje 
35-minutersperiod.

2. Sändning av filmer producerade för TV 
(med undantag för TV-serier, program med 
lätt underhållning och dokumentärer), 
biograffilmer, barnprogram, nyhets- och 
samhällsprogram får avbrytas av reklam 
och/eller teleshopping en gång varje 
35-minutersperiod.

Or. en

Motivering

Regeln för avbrott bör också omfatta samhällsprogram eftersom dessa är en del av 
informationsprogrammen för publiken.

Ändringsförslag från Dominique Vlasto

Ändringsförslag 296
ARTIKEL 1, LED 10

Artikel 11, punkterna 2a och 2b (nya) (direktiv 89/552/EEG)

2a. Sändning av andra program än de som 
avses i punkten ovan får avbrytas av 
reklaminslag och teleshoppinginslag högst 
tre gånger under en given timme mellan 
hela klockslag.
2b. I reprissändningar av sportevenemang 
som innehåller avbrott får, genom 
undantag från punkten ovan, reklaminslag 
och teleshoppinginslag endast förekomma 
under dessa avbrott. Om ett 
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sportevenemang inte innehåller några 
avbrott skall reklaminslag och 
teleshoppinginslag visas på de villkor som 
föreskrivs i punkten ovan.”

Or. fr

Motivering

Det verkar vara berättigat att ge programföretagen större flexibilitet att visa reklaminslag 
under programmen (serier, underhållningsprogram och dokumentärer).

Dessutom syftar förslaget till att behålla kravet på ”naturliga avbrott i programmet” även vid 
reprissändningar av sportevenemang, vilket gör det möjligt att förhindra oväntade eller för 
tidiga avbrott. 

Om det inte finns några avbrott ger det här förslaget programföretaget större frihet att visa 
reklaminslag vid reprissändningar av sportevenemang.

Ändringsförslag från Catherine Trautmann

Ändringsförslag 297
ARTIKEL 1, LED 10

Artikel 11, punkt 2a (ny) (direktiv 89/552/EEG)

2a. Sändning av andra program än de som 
avses i punkten ovan får avbrytas av 
reklaminslag och teleshoppinginslag högst 
tre gånger under en given timme mellan 
hela klockslag.
I reprissändningar av sportevenemang som
innehåller avbrott får, genom undantag 
från punkten ovan, reklaminslag och 
teleshoppinginslag endast förekomma 
under dessa avbrott.”

Or. fr

Motivering

Reklamavbrotten bör genomföras med respekt för tv-tittaren och dennes trivsel.
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Ändringsförslag från Nikolaos Vakalis

Ändringsförslag 298
ARTIKEL 1, LED 10

Artikel 11, punkt 2a (ny) (direktiv 89/552/EEG)

2a. De nationella tillsynsmyndigheterna 
skall fastställa vad som skall anses som 
sändningstid för barn för att bättre 
fastställa tillämpliga regler för reklam.”

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag från Nikolaos Vakalis

Ändringsförslag 299
ARTIKEL 1, LED 11A (nytt)

Artikel 15, led a (direktiv 89/552/EEG)

(11a) Artikel 15, led a skall ersättas med 
följande:
”a) Den får inte rikta sig speciellt till 
minderåriga eller särskilt skildra 
minderåriga som intar dessa drycker och 
den får inte sändas mellan kl. 6.00 och
21.00.”

Or. en

Motivering

Minderåriga är särskilt utsatta när det gäller TV-reklam och naturligtvis är alkoholhaltiga 
drycker inte lämpliga för dem. En övergripande lagstiftning om alkoholreklam riktad till 
minderåriga bör således också omfatta sådan reklam som indirekt vädjar till barn. Ett 
totalförbud av all reklam för alkoholhaltiga drycker riktad till minderåriga är en lämplig 
skyddsåtgärd som kan utvärderas med objektiva kriterier.  
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Ändringsförslag från John Purvis

Ändringsförslag 300
ARTIKEL 1, LED 13, INLEDNINGEN

(13) Artikel 18 skall ersättas med följande: (13) Artikel 18 skall utgå.

Or. en

Motivering

Reklamrestriktioner bör avskaffas för att ge europeiska leverantörer av medietjänster bättre 
möjligheter att delta i konkurrensen och skaffa sig intäkter för att kunna finansiera och 
investera i europeiskt audiovisuellt innehåll. Konsumenterna är bäst på att reglera mängden 
och typen av reklam.

Ändringsförslag från John Purvis

Ändringsförslag 301
ARTIKEL 1, LED 13

Artikel 18 (direktiv 89/552/EEG)

1. Andelen korta reklamformer, som 
reklaminslag och teleshoppinginslag, får 
inte överstiga 20 % en given timme mellan 
hela klockslag.

utgår

2. Punkt 1 är inte tillämplig på 
programföretagets meddelanden som rör 
dess egna program och produkter med 
direkt koppling till dessa program, 
sponsorsmeddelanden och 
produktplacering.”

Or. en

Motivering

Reklamrestriktioner bör avskaffas för att ge europeiska leverantörer av medietjänster bättre 
möjligheter att delta i konkurrensen och skaffa sig intäkter för att kunna finansiera och 
investera i europeiskt audiovisuellt innehåll. 

Konsumenterna är bäst på att reglera mängden och typen av reklam.

Ändringsförslag från Pilar del Castillo Vera
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Ändringsförslag 302
ARTIKEL 1, LED 13

Artikel 18 (direktiv 89/552/EEG)

1. Andelen korta reklamformer, som 
reklaminslag och teleshoppinginslag, får 
inte överstiga 20 % en given timme mellan 
hela klockslag.

utgår

2. Punkt 1 är inte tillämplig på 
programföretagets meddelanden som rör 
dess egna program och produkter med 
direkt koppling till dessa program, 
sponsorsmeddelanden och 
produktplacering.”

Or. es

Motivering

Det är inte motiverat med strikta bestämmelser om reklamens tidslängd i dagens 
audiovisuella miljö med stor mångfald av kanaler och tjänster, där användaren har möjlighet 
att välja vilka kanaler och tjänster han/hon vill med hjälp av fjärrkontrollen. Dessutom 
behöver leverantörerna av audiovisuella medietjänster större flexibilitet för att kunna 
investera i högkvalitativa program.

Ändringsförslag från Angelika Niebler

Ändringsförslag 303
ARTIKEL 1, LED 13

Artikel 18 (direktiv 89/552/EEG)

1. Andelen korta reklamformer, som 
reklaminslag och teleshoppinginslag, får 
inte överstiga 20 % en given timme mellan 
hela klockslag.

utgår

2. Punkt 1 är inte tillämplig på 
programföretagets meddelanden som rör 
dess egna program och produkter med 
direkt koppling till dessa program, 
sponsorsmeddelanden och 
produktplacering.”

Or. de
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Motivering

De restriktiva bestämmelserna bör mjukas upp så att programföretagen får större spelrum.

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

Ändringsförslag 304
ARTIKEL 1, LED 13

Artikel 18, punkterna 1, 2 och 2a (ny) (direktiv 89/552/EEG)

1. Andelen korta reklamformer, som 
reklaminslag och teleshoppinginslag, får 
inte överstiga 20 % en given timme mellan 
hela klockslag.

1. Andelen reklam får inte överstiga 15 % 
av den dagliga sändningstiden. Denna 
andel får emellertid ökas till 20 % för att 
innefatta reklam som innehåller direkta 
erbjudanden till allmänheten om 
försäljning, köp eller hyra av produkter 
eller tillhandahållande av tjänster, under 
förutsättning att andelen reklaminslag inte 
överstiger 15 %.

2. Punkt 1 är inte tillämplig på 
programföretagets meddelanden som rör 
dess egna program och produkter med 
direkt koppling till dessa program, 
sponsorsmeddelanden och 
produktplacering.”

2. Andelen reklaminslag inom en given 
entimmesperiod får inte överstiga 20 % av 
sändningstiden.

2a. Utan att det påverkar tillämpningen av 
punkt 1 får sändningstiden för reklam som 
innehåller direkta erbjudanden till 
allmänheten om försäljning, köp eller hyra 
av produkter eller tillhandahållande av 
tjänster inte överstiga en timme om dagen.”

Or. it

Motivering

Direktivets nuvarande lydelse omfattar i högre grad de olika formerna av reklam och ger ett 
bättre skydd för programmens redaktionella integritet.

Ändringsförslag från Paul Rübig

Ändringsförslag 305
ARTIKEL 1, LED 13

Artikel 18, punkt 1 (direktiv 89/552/EEG)

1. Andelen korta reklamformer, som 1. Andelen korta reklamformer, som 
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reklaminslag och teleshoppinginslag, får inte 
överstiga 20 % en given timme mellan hela 
klockslag.

reklaminslag och teleshoppinginslag, får 
under inga omständigheter överstiga ett 
dagligt genomsnitt på 20 % en timme 
mellan hela klockslag.

Or. en

Motivering

Restriktionerna avseende antal reklamtimmar bör bli mjukas upp för att programföretagen 
skall kunna ha ett flexiblare programutbud, till exempel när det gäller direktsändningar.

Ändringsförslag från Nikolaos Vakalis

Ändringsförslag 306
ARTIKEL 1, LED 15

Artikel 19 (direktiv 89/552/EEG)

Bestämmelserna i detta direktiv skall i 
tillämpliga delar gälla för TV-sändningar 
som uteslutande ägnas åt reklam och 
teleshopping samt TV-sändningar som 
uteslutande ägnas åt egenreklam. Kapitel 3 
samt artiklarna 11 (regler för infogande) och 
18 (längd på reklaminslag och teleshopping) 
är inte tillämpliga på dessa sändningar.”

Bestämmelserna i detta direktiv skall i 
tillämpliga delar gälla för TV-sändningar 
som uteslutande ägnas åt reklam och 
teleshopping samt TV-sändningar som 
uteslutande ägnas åt egenreklam, som skall 
vara lätt att känna igen som sådana med 
optiska och/eller akustiska hjälpmedel. 
Kapitel 3 samt artiklarna 11 (regler för 
infogande) och 18 (längd på reklaminslag 
och teleshopping) är inte tillämpliga på 
dessa sändningar.”

Or. en

Motivering

Det bör tydligt framgå när det handlar om TV-sändningar som uteslutande ägnas åt reklam, 
teleshopping och egenreklam. Konsumenten måste vara medveten om reklaminnehållet i de 
tjänster som tillhandahålls.

Ändringsförslag från Pilar del Castillo Vera

Ändringsförslag 307
ARTIKEL 1, LED 17

Artikel 20 (direktiv 89/552/EEG)

Utan att det påverkar tillämpningen av Utan att det påverkar tillämpningen av 



PE 378.524v03-00 74/84 AM\630521SV.doc

SV

artikel 3 får medlemsstaterna, med 
vederbörlig hänsyn till gemenskapens 
lagstiftning, fastställa andra villkor än de 
som fastställs i artikel 11.2 och artikel 18 när 
det gäller sändningar som uteslutande är 
avsedda för det nationella territoriet och som 
inte kan tas emot, direkt eller indirekt, av 
allmänheten i en eller flera andra 
medlemsstater och när det gäller 
sändningar som endast når en obetydlig 
andel av tittarna.

artikel 3 får medlemsstaterna, med 
vederbörlig hänsyn till gemenskapens 
lagstiftning, fastställa andra villkor än de 
som fastställs i artikel 11.2 och artikel 18 när 
det gäller sändningar som uteslutande är 
avsedda för det nationella territoriet och som 
inte kan tas emot, direkt eller indirekt, av 
allmänheten i en eller flera andra 
medlemsstater.

Or. es

Motivering

Begreppet ”obetydlig andel av tittarna” är mångtydigt och främjar en godtycklig tillämpning 
av denna artikel. Det skulle till och med kunna användas till att begränsa konkurrensrätten.

Ändringsförslag från Nikolaos Vakalis

Ändringsförslag 308
ARTIKEL 1, LED 17

Artikel 20 (direktiv 89/552/EEG)

Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 3 får medlemsstaterna, med 
vederbörlig hänsyn till gemenskapens 
lagstiftning, fastställa andra villkor än de 
som fastställs i artikel 11.2 och artikel 18 
när det gäller sändningar som uteslutande 
är avsedda för det nationella territoriet och 
som inte kan tas emot, direkt eller indirekt, 
av allmänheten i en eller flera andra 
medlemsstater och när det gäller 
sändningar som endast når en obetydlig 
andel av tittarna.

utgår

Or. en

Motivering

Denna artikel bör utgå av två anledningar: a) exklusivt nationella sändningar bör tillämpa 
samma kvalitetsstandarder som de europeiska sändningarna, b) det finns medlemsstater (t.ex. 
Grekland) där sändningarna endast är avsedda för det nationella territoriet och inte kan nås 
av tittare i andra medlemsstater. Denna artikel kan följaktligen utan anledning utesluta dessa 
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länder från EU:s kvantitativa regler avseende reklam.

Ändringsförslag från Umberto Guidoni, Vittorio Prodi och Vincenzo Lavarra

Ändringsförslag 309
ARTIKEL 1, LED 17A (nytt)

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

(17a) Följande artikel skall införas som 
artikel 20a:

”Artikel 20a
1. För att garantera principerna om 
pluralism, konkurrens och fri 
företagsamhet när det gäller reklamintäkter 
skall undersökningar om tittar- och 
lyssnarsiffror uppfylla följande kriterier:
a) De analysinstitut som genomför 
undersökningar om tittar- och 
lyssnarsiffror, kvalitet, popularitet och 
spridning för olika medier skall vara 
oberoende av alla undersökningsobjekt.
b) Förvaltningsorganens (tekniska och 
vetenskapliga kommittéer och/eller 
kontrollkommittéer) representativitet: dessa 
organ skall inbegripa företrädare för alla 
berörda undersökningsobjekt (operatörer, 
marknaden och konsumenter) och inte 
begränsa sig till de olika typerna av 
sändningsplattformar.
c) Öppenhet hos de tekniska kommittéerna, 
som skall tilldelas verkliga befogenheter för 
undersökningsverksamheten, utan att 
styrelsen på något sätt ingriper i 
arbetsgången eller förvaltningen.”

Or. it

Motivering

Undersökningar om tittar- och lyssnarsiffror är viktiga med tanke på reklamintäkterna och 
därför bör man skapa en enhetlig nivå i hela unionen i enlighet med principerna om 
yttrandefrihet, oberoende, öppenhet och representativitet.
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Ändringsförslag från Patrizia Toia

Ändringsförslag 310
ARTIKEL 1, LED 17A (nytt)

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

(17a) Följande artikel skall införas som 
artikel 20a:

”Artikel 20a
1. För att garantera principerna om 
pluralism, konkurrens och fri 
företagsamhet när det gäller reklamintäkter 
skall undersökningar om tittar- och 
lyssnarsiffror uppfylla följande kriterier:
a) De analysinstitut som genomför 
undersökningar om tittar- och 
lyssnarsiffror, kvalitet, popularitet och 
spridning för olika medier skall vara 
oberoende av alla undersökningsobjekt.
b) Förvaltningsorganens (tekniska och 
vetenskapliga kommittéer och/eller 
kontrollkommittéer) representativitet: dessa 
organ skall inbegripa företrädare för alla 
berörda undersökningsobjekt (operatörer, 
marknaden och konsumenter) och inte 
begränsa sig till de olika typerna av 
sändningsplattformar.
c) Öppenhet hos de tekniska kommittéerna, 
som skall tilldelas verkliga befogenheter för 
undersökningsverksamheten, utan att 
styrelsen på något sätt ingriper i 
arbetsgången eller förvaltningen.”

Or. it

Ändringsförslag från Nikolaos Vakalis

Ändringsförslag 311
ARTIKEL 1, LED 17A (nytt)

Artikel 22 (direktiv 89/552/EEG)

(17a) Artikel 22 skall ersättas med följande:
”1. Medlemsstaterna skall vidta lämpliga 
åtgärder för att säkerställa att TV-
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sändningar från TV-programföretag inom 
respektive stats jurisdiktion inte inkluderar 
program som allvarligt kan skada den 
fysiska, mentala eller moraliska 
utvecklingen hos minderåriga, särskilt 
program som innehåller pornografi eller 
meningslöst våld. 
2. Denna bestämmelse skall utsträckas till 
att gälla andra program som kan bedömas 
skada den fysiska, mentala eller moraliska 
utvecklingen hos minderåriga, utom då det 
kan anses säkert, genom valet av 
sändningstid eller genom tekniska 
åtgärder, att de minderåriga inom 
sändningsområdet normalt inte hör eller 
ser sådana sändningar.
3. Vidare skall medlemsstaterna, när 
sådana tjänster tillhandahålls i okodad 
form, se till att de föregås av en akustisk 
varning eller kan identifieras med hjälp av 
en synlig symbol under den tid de pågår.”

Or. en

Motivering

Denna artikel skall omfatta icke-linjära tjänster också. Det är tveklöst framför allt pornografi 
och våld som förekommer i denna sorts tjänster, och det är i dag lättare för minderåriga att 
få tillgång till sådana tjänster. TV-sändningstjänster är redan mer eller mindre reglerade vad 
gäller skydd av minderåriga. Åtgärder måste vidtas på detta område av nya typer av tjänster.

Ändringsförslag från Patrizia Toia

Ändringsförslag 312
ARTIKEL 1, LED 17B (nytt)

Artikel 22, punkt 1 (direktiv 89/552/EEG)

(17b) Artikel 22.1 skall ersättas med 
följande:
”1. Medlemsstaterna skall vidta lämpliga 
åtgärder för att säkerställa att TV-
sändningar från programföretag inom 
respektive stats jurisdiktion inte innehåller 
program som allvarligt kan skada den 
fysiska, mentala eller moraliska 
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utvecklingen hos underåriga, särskilt 
program som innehåller pornografi eller 
meningslöst våld. I fall av sådana program 
som betraktas som skadliga skall även 
programföretaget utöver leverantören av 
medietjänster anses vara ansvarigt.”

Or. it

Ändringsförslag från Patrizia Toia

Ändringsförslag 313
ARTIKEL 1, LED 18A (nytt)

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

(18a) Följande artikel skall införas som 
artikel 22c: 

”Artikel 22c
Medlemsstaterna skall garantera 
tillämpningen av de åtgärder som avses i 
artikel 22 genom fastställande av ansvariga 
aktörer för denna uppgift (nationella 
tillsynsmyndigheter eller andra aktörer) 
samt föreskriva lämpliga 
sanktionsåtgärder.”

Or. it

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

Ändringsförslag 314
ARTIKEL 1, LED 19

Artikel 23a, punkt 1 (direktiv 89/552/EEG)

I punkt 1 skall ”företrädare för de behöriga 
myndigheterna i medlemsstaterna” ersättas 
med ”företrädare för de behöriga 
nationella tillsynsmyndigheterna enligt 
artikel 23b.”

Or. it
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Ändringsförslag från Pilar del Castillo Vera

Ändringsförslag 315
ARTIKEL 1, LED 20

Artikel 23b, punkt -1 (ny) (direktiv 89/552/EEG)

-1. Det är domarnas och domstolarnas 
direkta uppgift att utöva tillsyn över de 
grundläggande fri- och rättigheterna.
Därför skall inga audiovisuella företag 
stängas eller sändningar ställas in eller 
begränsas utan föregående rättsligt beslut.

Or. es

Motivering

Värnandet av de grundläggande rättigheterna måste vara uteslutande domarnas och 
domstolarnas ansvar, varför man måste hindra att tillsynsmyndigheterna får denna uppgift. 
Direktivet bör fungera som en garant gentemot eventuella försök från de nationella 
tillsynsmyndigheternas sida att gå utöver det som är uttryckligen tillåtet och mot de 
rättigheter som fastställs i stadgan om grundläggande rättigheter och Europeiska 
konventionen om de mänskliga rättigheterna. De mest prestigefyllda 
branschorganisationerna på pressområdet har – då de är medvetna om vissa icke önskvärda 
åtgärder i detta hänseende – uttryckligen begärt att tillsynsmyndigheternas 
sanktioneringsbefogenheter inte skall kunna inverka på ett normalt utövande av den 
grundläggande yttrandefriheten. Enbart domstolarna får avgöra om ett massmedium bör 
straffas med att dess sändningar läggs ned på grund av att det brutit mot grundläggande 
rättigheter.

Ändringsförslag från Patrizia Toia

Ändringsförslag 316
ARTIKEL 1, LED 20

Artikel 23b, punkt 1 (direktiv 89/552/EEG)

1. Medlemsstaterna skall garantera de 
nationella tillsynsmyndigheternas
oberoende och se till att de utövar sina 
befogenheter på ett opartiskt och öppet sätt.

1. Medlemsstaterna skall inrätta nationella 
tillsynsmyndigheter och garantera deras
oberoende samt se till att de utövar sina 
befogenheter på ett opartiskt och öppet sätt.

Or. it
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Ändringsförslag från Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra och Patrizia Toia

Ändringsförslag 317
ARTIKEL 1, LED 20

Artikel 23b, punkt 1 (direktiv 89/552/EEG)

1. Medlemsstaterna skall garantera de
nationella tillsynsmyndigheternas
oberoende och se till att de utövar sina 
befogenheter på ett opartiskt och öppet sätt.

1. Medlemsstaterna skall inrätta nationella 
tillsynsmyndigheter och garantera deras
oberoende samt se till att de utövar sina 
befogenheter på ett opartiskt och öppet sätt.

Or. it

Ändringsförslag från Angelika Niebler

Ändringsförslag 318
ARTIKEL 1, LED 20

Artikel 23b, punkt 1 (direktiv 89/552/EEG)

1. Medlemsstaterna skall garantera de
nationella tillsynsmyndigheternas
oberoende och se till att de utövar sina 
befogenheter på ett opartiskt och öppet sätt.

1. Om medlemsstaterna har inrättat 
nationella tillsynsmyndigheter skall de 
garantera deras oberoende och se till att de 
utövar sina befogenheter på ett opartiskt och 
öppet sätt.

Or. de

Motivering

Medlemsstaterna skall inte vara tvungna att inrätta nationella tillsynsmyndigheter. Därför 
bör formuleringen i kommissionens förslag korrigeras.

Ändringsförslag från Patrizia Toia

Ändringsförslag 319
ARTIKEL 1, LED 20

Artikel 23b, punkt 1a (ny) (direktiv 89/552/EEG)

1a. Medlemsstaterna skall övervaka att 
detta direktiv efterlevs, särskilt 
bestämmelserna om skyddet av 
minderårigas värdighet, yttrandefrihet, 
mediepluralism, människans värdighet, 
principen om icke-diskriminering och 
skyddet av utsatta personer. Det åligger 
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medlemsstaterna att fastställa vem som 
skall anförtros denna uppgift.

Or. it

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

Ändringsförslag 320
ARTIKEL 1, LED 20

Artikel 23b, punkt 1a (ny) (direktiv 89/552/EEG)

1a. Medlemsstaterna skall ge de nationella 
tillsynsmyndigheterna i uppgift att 
övervaka efterlevnaden av bestämmelserna 
i detta direktiv, särskilt bestämmelserna om 
yttrandefrihet, mediepluralism, människans 
värdighet, principen om 
icke-diskriminering och skyddet av utsatta 
personer.

Or. it

Ändringsförslag från Patrizia Toia

Ändringsförslag 321
ARTIKEL 1, LED 20

Artikel 23b, punkt 2 (direktiv 89/552/EEG)

2. De nationella tillsynsmyndigheterna 
skall förse varandra och kommissionen 
med den information som är nödvändig för 
tillämpningen av bestämmelserna i det här 
direktivet.”

2. Den information som är nödvändig för 
tillämpningen av bestämmelserna i det här 
direktivet skall göras tillgänglig på 
medlemsstats- och kommissionsnivå.”

Or. it

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

Ändringsförslag 322
ARTIKEL 1, LED 20A (nytt)
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Artikel 23ba (ny) (direktiv 89/552/EEG)

(20a) Följande artikel skall införas som 
artikel 23ba:

”Artikel 23ba
1. Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att garantera ett 
mångsidigt informationsutbud i radio och 
TV. Medlemsstaterna skall särskilt 
förbjuda skapandet och upprätthållandet av 
dominerande ställningar på TV-marknaden 
och marknader i anslutning till den.
2. Medlemsstaterna skall bemöda sig om att 
garantera respekten för neutralitet i den 
information som myndigheterna 
tillhandahåller och fastställa lämpliga 
åtgärder för att undvika att ett eventuellt 
missbruk av myndighetsställning kan 
påverka den information som förmedlas via 
medierna.
3. Medlemsstaterna skall förbjuda 
innehavare av offentliga tjänster, deras 
makar eller släktingar av första eller andra 
graden, samt företag som kontrolleras av 
dem, att ta eller upprätthålla kontrollen 
över företag som är verksamma på radio-
och TV-marknaden och marknader i 
anslutning till den.”

Or. it

Motivering

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.

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.
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Ändringsförslag från Patrizia Toia

Ändringsförslag 323
ARTIKEL 1, LED 20A (nytt)

Artikel 23ba (ny), punkt 1 (ny) (direktiv 89/552/EEG)

(20a) Följande artikel skall införas som 
artikel 23ba:
”1. Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att garantera ett 
mångsidigt informationsutbud i radio och 
TV. Medlemsstaterna skall särskilt 
förbjuda skapandet och upprätthållandet av 
dominerande ställningar på TV-marknaden 
och marknader i anslutning till den.”

Or. it

Ändringsförslag från Patrizia Toia

Ändringsförslag 324
ARTIKEL 1, LED 20A (nytt)

Artikel 23ba (ny), punkt 2 (ny) (direktiv 89/552/EEG)

”2. Medlemsstaterna skall bemöda sig om 
att garantera respekten för neutralitet i den 
information som myndigheterna 
tillhandahåller och fastställa lämpliga 
åtgärder för att undvika att ett eventuellt 
missbruk av myndighetsställning kan 
påverka den information som förmedlas via 
medierna.”

Or. it

Ändringsförslag från Patrizia Toia

Ändringsförslag 325
ARTIKEL 1, LED 20A (nytt)

Artikel 23ba (ny), punkt 3 (ny) (direktiv 89/552/EEG)

”3. Rätten till information skall alltid 



PE 378.524v03-00 84/84 AM\630521SV.doc

SV

utövas så, att berörda personers privatliv 
skyddas och människovärdet respekteras, 
särskilt hos minderåriga. I det sistnämnda 
fallet skall man alltid utgå från 
internationella konventioner på området, 
etiska koder och andra former av 
självreglering som aktörerna inom 
informationssektorn har fastställt i de 
enskilda europeiska staterna.”

Or. it

Motivering

Man bör betona att rätten till information inte får gå utöver respekten för människans 
värdighet och privatlivets helgd, särskilt när det gäller mycket inkräktande och tekniskt 
utvecklade medier.

Ändringsförslag från Nikolaos Vakalis

Ändringsförslag 326
ARTIKEL 2

Bilaga ”Direktiv och förordningar”, artikel 3a, punkt 4 (förordning (EG) nr 2006/2004)

”4. Rådets direktiv 89/552/EEG av den 
3 oktober 1989 om samordning av vissa 
bestämmelser som fastställts i 
medlemsstaternas lagar och andra 
författningar om utförandet av 
sändningsverksamhet för television: 
Artikel 3g-3h och artiklarna 10-20. 
Direktivet senast ändrat genom 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv .../.../EG.”

”4. Rådets direktiv 89/552/EEG av den 
3 oktober 1989 om samordning av vissa 
bestämmelser som fastställts i 
medlemsstaternas lagar och andra 
författningar om utförandet av 
sändningsverksamhet för television: 
Artikel 3c och 3g–3h och artiklarna 10–20. 
Direktivet senast ändrat genom 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv .../.../EG.”

Or. en

Motivering

Möjligheten för konsumenten att identifiera leverantörer av audiovisuella medietjänster på ett 
lätt, direkt och ständigt åtkomligt sätt hänger naturligtvis ihop med konsumentskyddet och 
måste därför nämnas i bilagan ”Direktiv och förordningar”.
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