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Parlamentet har i flere år efterspurgt en revision af TVSF-direktivet, som blev vedtaget i 1989 
og ændret i 1997, navnlig for at tage højde for den kraftige teknologiske udvikling - bl.a. 
fremkomsten af ikke-lineære tjenester1 ved siden af de traditionelle lineære tjenester2 - og de 
strukturelle ændringer på det audiovisuelle marked. Udvidelsen af den audiovisuelle sektor 
inden for EU og forskelligartetheden af den nationale lovgivning i de 25, snart 27, 
medlemsstater fordrer mere end nogensinde håndhævelse af princippet om anvendelse af 
oprindelseslandets regler, hvilket er hjørnestenen i det nuværende direktiv. Det er vigtigt at 
sikre, at dette princip ikke omgås via udflytning af aktiviteter - som resulterer i en egentlig 
overtrædelse af EU-lovgivningen - med det ene formål at undgå en strengere lovgivning i 
udsendelseslandet, hvilket risikerer at bringe beskyttelsen af den menneskelige værdighed, 
mindreårige og udsatte personer, bekæmpelsen af racehad og enhver form for diskrimination i 
fare.

I Kommissionens forslag, hvis primære formål er at "sikre optimale konkurrencevilkår for 
europæiske virksomheder og tjenester på [området] informationsteknologi" under henvisning 
til informationsteknologiens vigtige betydning for demokratiet og kulturen, skelnes der 
mellem lineære tjenester og ikke-lineære tjenester. For lineære tjenester foreslås en 
modernisering og en forenkling af de nuværende regler, mens det for ikke-lineære tjenester 
foreslås kun at anvende nogle af reglerne for de lineære tjenester (kaldet det fælles 
fundament), navnlig de regler, der vedrører beskyttelsen af mindreårige og forebyggelse af 
racehad og skjult reklame.

Set i lyset af den vanskelige eller umulige iværksættelse rent teknisk er det beklageligt, at 
Kommissionen ikke har fastsat minimumsregler for ikke-lineære tjenester, også vedrørende 
bekæmpelse af diskrimination og beskyttelse af mindreårige. Beskyttelse af 
frihedsrettighederne kræver, at de rettigheder og forpligtelser, der på dette område er fastsat 
for lineære tjenester, udvides til også at omfatte ikke-lineære tjenester, som ser ud til at ville 
udgøre en større og større del af det audiovisuelle område. De teknologiske fremskridt kan 
ikke retfærdiggøre en tilsidesættelse af de principper og værdier, som EU bygger på.

Kommissionen ønsker desuden i sit forslag at tilskynde medlemsstaterne til at garantere 
uafhængigheden af den nationale tilsynsmyndighed, som skal sikre, at direktivet anvendes i 
henhold til de principper, det er fastsat heri. Dette ønske hilses i høj grad velkommen. Det er 
imidlertid nødvendigt at tage udgangspunkt i at forpligte de medlemsstater, som ikke allerede 
har gjort det, til at oprette en sådan myndighed, hvis rolle er altafgørende for beskyttelsen af 
friheder, de mindreårige, mediernes alsidighed og den menneskelige værdighed.

Ikke overraskende og i tråd med den linje, der er udstukket på dette område i den 
interinstitutionelle aftale fra 2003 om bedre lovgivning, anbefales det i forslaget at anvende 
samregulering3. Ordføreren sætter imidlertid spørgsmålstegn ved muligheden for at anvende 

  
1 Selvvalgstjenester, dvs. tv-programmer, som seerne selv udvælger (f.eks. selvvalgsvideo (video-on-demand)).
2 Såkaldte programlagte tjenester, dvs. traditionelt tv, internet og mobiltelefoni, som passivt modtages af tv-seerne.
3 Som defineret i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning vedtaget i 2003, hvor der ved samregulering forstås "en mekanisme, der 
består i, at det ved en fællesskabsretsakt overlades til godkendte parter på det pågældende område (f.eks. virksomheder, arbejdsmarkedets 
parter, ikke-statslige organisationer eller sammenslutninger) at opfylde de målsætninger, som den lovgivende myndighed fastlægger". Denne 
mekanisme sikrer en klar fordeling af rollerne i lovgivningsprocessen mellem staten på den ene side og de andre aktører på den anden. 
Samregulering finder navnlig anvendelse i forbindelse med reklame og beskyttelse af mindreårige. I henhold til aftalen skal denne 
mekanisme - ligesom selvregulering - ikke længere anvendes, når det gælder de grundlæggende rettigheder eller vigtige politiske 
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samregulering, når det drejer sig om den offentlige orden eller grundlæggende rettigheder som 
f.eks. adgang til oplysninger, mediernes alsidighed, bekæmpelse af tilskyndelse til racehad, 
beskyttelse af den menneskelige værdighed, beskyttelse af mindreårige og de mest udsatte 
personer samt bekæmpelse af diskrimination. Ordføreren finder det desuden beklageligt, at 
henvisningen til den interinstitutionelle aftale ikke har tilskyndet Kommissionen til at gøre sit 
forslag klarere, og vil derfor forsøge at råde bod herpå i det omfang, det lader sig gøre.

FORSLAG

1. Adgang til oplysninger

Ordføreren glæder sig over tilføjelsen af artikel 3, stk. 3, som giver ret til korte uddrag 
i forbindelse med begivenheder af stor interesse for offentligheden. Ordføreren stiller 
imidlertid spørgsmålstegn ved, at dette kun gælder lineære tjenester, og beklager, at 
det for ikke-lineære tjenester er op til rettighedshaverne at afgøre, hvorvidt denne 
praksis anvendes. Det er i øvrigt i modstrid med den kendsgerning, at der 
sandsynligvis vil opstå nye medieformer i forbindelse med sportsreportager. 
Ordføreren ønsker, at retten til korte uddrag i forbindelse med lineære tjenester også 
finder anvendelse for ikke-lineære tjenester. Det drejer sig om at sikre kohærens i 
direktivudkastet i forbindelse med offentlighedens frie adgang til oplysninger, uanset 
hvilken type tjeneste der er tale om.

Eventuel inkohærens vedrørende mellemleds, bl.a. nyhedsbureauers, ret til adgang til 
signal bør i øvrigt påpeges et sted mellem betragtning 27 og artikel 3, stk. 3. 
Ordføreren mener, at mellemled skal have denne ret.

2. Bekæmpelse af diskrimination og respekt for den menneskelige værdighed

Ordføreren beklager, at diskriminationslisten i artikel 3, stk. 8, litra c, pkt. (i), er 
ufuldstændig og bl.a. ikke nævner diskrimination på baggrund af handicap, alder eller 
seksuel orientering, som vil kunne forekomme i reklamer og audiovisuelle 
medietjenester.

Ordføreren mener desuden, at det ville være hensigtsmæssigt i artikel 3, stk. 6, at 
tilføje respekten for den menneskelige værdighed og den personlige integritet for at 
sikre, at visse reality-tv-programmer, der fremstiller deltagerne i ydmygende 
situationer, forbydes.

3. Beskyttelse af mindreårige og udsatte personer 

Ordføreren ønsker at styrke artikel 3, stk. 3, ved at fastsætte bestemmelser, der svarer 
til dem, der gælder for lineære tjenester i artikel 22, når dette er muligt og ved 

    
beslutninger, eller når reglerne skal anvendes på samme måde i alle medlemsstater. Det Europæiske Råd vurderede imidlertid i maj 2003, at 
det påhviler medlemsstaterne at anvende samregulering, endog selvregulering, for at bekæmpe skadeligt og ulovligt indhold på internettet.
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anvendelse af passende midler.

Ordføreren mener desuden, at EU bør tilskynde virksomhederne og forældrene som 
opdragere til sammen at undersøge og udvikle systemer til beskyttelse af mindreårige, 
f.eks. i form af filtre og harmonisering af mærkning.

4. Fremme af den kulturelle mangfoldighed

Ordføreren imødekommer i høj grad målet om at fremme den kulturelle 
mangfoldighed inden for samtlige audiovisuelle tjenester, herunder ikke-lineære 
tjenester, som nævnes i den nye artikel 3, stk. 7, og foreslår at præcisere 
foranstaltningerne til gennemførelse heraf (minimumsgrænse for investeringer i 
europæiske tv-produktioner i henhold til omsætning, minimumsgrænse for europæiske 
tv-produktioner i udbuddet af selvvalgsvideo (video-on-demand), god omtale af 
europæiske tv-produktioner i de elektroniske programoversigter).

5. Berigtigelsesret

Berigtigelsesretten bør ifølge ordføreren udgøre en del af de grundlæggende, fælles 
minimumsregler for lineære og ikke-lineære tjenester, da internettet er et særdeles 
effektivt middel til meget hurtigt at sprede falske rygter.

6. Bedre adgang til audiovisuelle medietjenester for handicappede

Ordføreren foreslår, at der indføres en ny artikel 3, stk. 10, som forpligter 
medlemsstaterne til at træffe foranstaltninger til forbedring af handicappedes adgang 
til audiovisuelle medietjenester og til hvert andet år at indgive en rapport til 
Kommissionen om anvendelsen af denne artikel.

7. De nationale tilsynsmyndigheders rolle (artikel 23, stk. 3)

Ordføreren ønsker, at direktivet under overholdelse af nærhedsprincippet indeholder 
en forpligtelse over for medlemsstaterne til at oprette en national tilsynsmyndighed.

Ordføreren mener, at det er nødvendigt at præcisere disse tilsynsmyndigheders 
opgaver og bl.a. sikre, at ikke-lineære tjenester underlægges kontrol udført af enten de 
eksisterende nationale myndigheder eller de nye nationale myndigheder.

Disse opgaver bør omfatte respekten for alsidighed. Tilsynsmyndighederne bør 
navnlig sikre respekten for den eksterne alsidighed (i forbindelse med tildeling af 
frekvenser) og den interne alsidighed (sikre, at hver kanal, navnlig statsejede kanaler, 
er neutrale og upartiske).

Tilsynsmyndighederne bør i kraft af deres rolle som ansvarlige for reglernes 
overholdelse deltage i opsynet med alle de medier, der stort set udelukkende udsendes 
på deres territorium, og som er udflyttet med det ene formål at omgå 
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oprindelseslandprincippet og undgå den lovgivning, der er gældende i 
udsendelseslandet.

Det vil være hensigtsmæssigt at vedtage, at de nationale tilsynsmyndigheder ikke blot 
videregiver oplysninger til andre nationale myndigheder eller til Kommissionen, når 
der opdages et alvorligt brud på direktivets bestemmelser, men at der mellem dem 
iværksættes et samordningssystem.


