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KORT BEGRUNDELSE

Det direktiv, vi her har til opgave at diskutere og godkende, opdaterer 1989-direktivet •
89/552/EØF, som havde til formål at gøre fri tv-radiospredning mulig i alle dele af 
Fællesskabet.
Det, der har ændret sig siden, er, at de teknologiske fremskridt væsentligt har øget •
antallet af platforme, gennem hvilke audiovisuelt indhold kan blive transmitteret og 
modtaget. Frem for alt har de dog grundlæggende ændret de særlige kendetegn for den 
forretningsmodel, der er gældende i den audiovisuelle sektor.  Sælgers marked, som det 
var dengang, er gradvist blevet til købers marked; forbrugerne, som engang var passive 
modtagere af et udbud, der faktisk alene var fastsat af distributørerne, er kommet til at 
spille en rolle og, hvad mere vigtigt er, vil i fremtiden i stigende grad komme til at spille 
en rolle, hvor de alene kan bestemme, hvad de vil forbruge.
Én faktor, der allerede er blevet aktuel gennem denne nye økonomiske model og som, •
hvilket bør understreges, helt sikkert vil blive mere afgørende i fremtiden, er den 
radikale ændring i finansieringskilderne for den audiovisuelle industri, hvad angår både 
produktion og distribution. De to traditionelle finansieringsformer, med andre ord 
licensafgifter og reklameindtægter, har i stigende grad tabt terræn til et betalingssystem, 
der passer med den type og kvalitet af de audiovisuelle tjeneste, som brugerne kræver. 
Denne industrielle sektors økonomiske betydning vil derfor sandsynligvis vokse støt og 
betragteligt, og den globale konkurrence vil selvfølgelig blive skærpet.
Ovennævnte scenarie gør det endnu mere nødvendigt og afgørende at gennemføre et •
egentligt indre marked i et omfang, hvor det bliver konkurrencedygtigt med de 
voksende indiske, latinamerikanske og kinesiske markeder såvel som med det 
amerikanske marked, og hvor det kan fungere på tværs af sprogbarrierer eller de mange 
og forskellige nationale lovgivninger. For det andet bør der fastsættes bestemmelser, 
der kan holde trit med, støtte og fremme den vedvarende teknologiske udvikling, og 
som ikke mindst tager hensyn til, at forbrugernes interesser i fremtiden vil blive 
tilgodeset i endnu større grad gennem den bredde af valgmuligheder, som teknologien 
som sådan tilbyder.
Det bør dog også anerkendes, at den særlige natur af produktet - de audiovisuelle •
tjenester - byder særlige problemer, der i nogen grad er forbundet med de stadig meget 
tydelige forskelle mellem de nationale samfund, såvel som behovet for at respektere og 
beskytte den kulturelle identitet, hvilket er ét af de væsentligste kendetegn ved den 
"europæiske model".
Det er desuden vigtigt at huske, at i modsætning til, hvad der skete i 1989, har Unionen •
besluttet at koncentrere sin politiske strategi om at indtage en førende geopolitisk og 
geoøkonomisk rolle, som skal defineres i takt med udviklingen i den globale økonomi. 
Dette er Lissabon-strategien, som blev vedtaget i 2000, og som havde til formål at gøre 
Unionen til "den mest konkurrencedygtige og dynamiske videnbaserede økonomi i 
verden, en økonomi, der kan skabe en holdbar økonomisk vækst med flere og bedre job 
og større social samhørighed samt respekt for miljøet" inden 2010.
I lyset af ovenstående er det indlysende, at fremtiden for den økonomiske sektor, som 
direktivet vedrører, vil blive afgørende for denne strategis succes. Det er derfor af 
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afgørende betydning, også for andre af Unionens politiske målsætninger, at der 
fastsættes en lovramme, der kan gøre den europæiske industri i stand til at hævde sig i 
den globale konkurrence overfor konkurrenter fra andre dele af verden. Revisionen af 
direktiv 89/552/EØF skal bevæge sig i den retning og skal formuleres i vendinger, der 
kan forene befolkningens, forbrugernes og industriens interesser. Den fremgangsmåde, 
der vedtages, skal således søge at frembringe et synergisk forhold mellem disse 
forskellige interesser.
Ud fra det synspunkt udgør Kommissionens foreslåede tekst et væsentligt skridt i den •
rigtige retning, og bør derfor vedtages af Parlamentet, som bør afslå de alternativer, der 
går ud på enten at følge den fremgangsmåde, der er baseret på den eksisterende 
lovramme (direktivet om fjernsyn uden grænser for "linære tjenester" alene og 
direktivet om elektronisk handel for ikke-linære tjenester) eller en ændring af de særlige 
bestemmelser om linære tjenester.
Målet om at definere begrebet "audiovisuelle medietjenester" støttes, men •
anvendelsesområdet for "ikke-linære medietjenester" bør defineres mere præcist, så der 
bliver en tydeligere sondring mellem tjenester og medietjenester. Nogle frygter - 
berettiget - at hvis anvendelsesområdet defineres for løst, vil det blive sværere for 
Europa at undersøge nye kommunikationsformer for nye produkter. De 
ændringsforslag, der fremsættes i denne udtalelse, bør betragtes som et middel til at 
løse ovenstående problemstilling.
Målet med ændringsforslagene er ligeledes at styrke den europæiske industris struktur, •
især hvad angår produktion af indhold, så den bliver i stand til at konkurrere ikke kun 
med amerikanske producenter, men også producenter fra Indien, Latinamerika og 
Japan.
Der skal være et passende system til at administrere retten til at udnytte audiovisuelt 
indhold, som skal konsolidere en uafhængig, indholdsproducerende industri. Denne 
overordnede sammenhæng bør derfor tages i betragtning i de berørte kredse og målet 
med det direktiv, der behandles her, bør indgå heri.
Den samme filosofi taler også til fordel for, at der fastsættes passende bestemmelser for 
"produktplacering" og ikke-straffende bestemmelser for reklamer som helhed, som 
tager hensyn til, at hvis forbrugerne har større udvalg, vil industrien være tvunget til at 
styre uden om muligheder, der er i strid med dens interesser, da et stort udvalg vil 
opfordre forbrugerne til at vælge produkter, som de betragter som bedre, og som falder 
mere i deres smag. Denne forandring i brugernes behov og forventninger mindsker 
behovet for overvågning fra de offentlige myndigheders side.
Endelig gives der en begrundelse for selvregulering som supplement til samregulering. •
Der er forståelse for, at mulighederne for at lovgive i denne retning er meget begrænset 
af den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning, som blev vedtaget den 31. 
december 2001. Men den teknologiske udvikling, som påvirker markedsreglerne, sker 
så hurtigt, at det kræver passende regulering for at imødekomme behovet for at bevare 
værdier og mål af almen interesse, og samtidig sikre, at den europæiske industri 
forbliver fleksibel og konkurrencedygtig.
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1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Kultur- og Uddannelsesudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Kommissionens forslag1 Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
BETRAGTNING 1

(1) I direktiv 89/552/EØF samordnes visse 
love og administrative bestemmelser i 
medlemsstaterne vedrørende udøvelse af tv-
spredningsvirksomhed. Den nye teknologi til 
transmission af audiovisuelle medietjenester 
bevirker imidlertid, at der nu er behov for at 
tilpasse regelsættet, så det bliver muligt at 
tage hensyn til, hvordan strukturforandringer 
og teknologiske udviklinger påvirker 
forretningsmodellerne, ikke mindst 
finansieringen af kommerciel tv-spredning, 
og at sikre optimale konkurrencevilkår for 
europæiske virksomheder og tjenester på
områderne informationsteknologi og medier.

(1) I direktiv 89/552/EØF samordnes visse 
love og administrative bestemmelser i 
medlemsstaterne vedrørende udøvelse af tv-
spredningsvirksomhed. Den nye teknologi til 
transmission af audiovisuelle medietjenester 
bevirker imidlertid, at der nu er behov for at 
tilpasse regelsættet, så det bliver muligt at 
tage hensyn til, hvordan strukturforandringer, 
spredning af informations- og 
kommunikationsteknologi (IKT) og 
teknologiske udviklinger påvirker 
forretningsmodellerne, ikke mindst 
finansieringen af kommerciel tv-spredning, 
og at sikre optimale konkurrencevilkår for 
europæiske virksomheder og tjenester på
områderne informationsteknologi og medier.

Begrundelse

Spredningen af informations- og kommunikationsteknologier har haft stor indflydelse på de 
samfundsmæssige og økonomiske strukturer. Spredningen har især medført yderligere 
teknologiske udviklinger, der har ændret den måde, hvorpå en lang række 
forretningsmodeller fungerer og er struktureret.

Ændringsforslag 2
BETRAGTNING 4
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(4) Både de traditionelle audiovisuelle medier 
og de nye selvvalgstjenester rummer et stort 
potentiale for jobskabelse i Fællesskabet, 
særlig inden for små og mellemstore 
virksomheder, og stimulerer den økonomiske 
vækst og investeringerne.

(4) Både de traditionelle audiovisuelle medier 
og de nye selvvalgstjenester rummer et stort 
potentiale for jobskabelse i Fællesskabet, 
særlig inden for små og mellemstore 
virksomheder, og stimulerer den økonomiske 
vækst og investeringerne, hvilket medfører 
forbedrede levevilkår og dermed en 
styrkelse af de europæiske virksomheders 
konkurrenceevne.

Begrundelse

Etableringen af arbejdspladser og det store potentiale for jobskabelse er afgørende for, at der 
kan sættes skub i den europæiske industrisektor. Fremme af vækst og produktivitet i alle 
industrielle sektorer er én af Det Europæiske Fællesskabs vigtigste mål.

Ændringsforslag 3
BETRAGTNING 5

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

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

Begrundelse

Begrundelsen for at udarbejde et nyt direktiv er at ajourføre bestemmelserne med den nyeste 
teknologiske udvikling på markedet og give markedsaktørerne én lovtekst for tv-
radiospredningsvirksomhed. Dette bidrager også til etableringen af ét samarbejdsområde for 
information, som er én af i 2010-initiativets tre søjler.

Ændringsforslag 4
BETRAGTNING 6 A (ny)
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(6a) Under Det Europæiske Råds møde i 
Lissabon i 2000 fremlagde EU en ambitiøs 
dagsorden med det mål, at gøre EU til "den 
mest dynamiske og konkurrencedygtige 
videnbaserede økonomi i verden" i 2010. 
Lissabon-strategien blev relanceret i 2005 
under midtvejsevalueringen, da den har 
væsentlig betydning for forbedring af 
velfærd, fremme af konkurrence og 
produktivitet i EU. Med det formål skal der
inden for rammerne af Lissabon-strategien 
fokuseres på politikker, der har en positiv
indflydelse på det indre markeds 
gennemførelse, nedbringelse af hindringer 
for konkurrence og inddragelse af 
informations- og 
kommunikationsteknologier, for at 
udstikke en vej til et konkurrencedygtigt 
videnbaseret samfund.

Begrundelse

Lissabon-strategien har været EU's vigtigste redskab i forbindelse med aktioner til fremme af 
de europæiske virksomheders konkurrenceevne, forbedring af  velfærd og levevilkår. Den 
udgør grundlaget for fremme af produktiviteten i den europæiske industri, som den 
europæiske tv-radiospredningsindustri er en del af.

Ændringsforslag 5
BETRAGTNING 6 B (ny)

(6b) At skabe en stærk europæisk industri 
var én af Lissabon-dagsordenens vigtigste 
mål. Med henblik herpå kan der opnås en 
teknologisk førerposition samt en 
førerposition med hensyn til produktivitet i 
alle sektorer i økonomien gennem store 
investeringer og anvendelse af tilgængelige 
informations- og 
kommunikationsteknologier i et 
konkurrencedygtigt miljø, der er korrekt 
lovgivningsmæssigt afbalanceret, så der 
kan skabes tillid blandt forbrugerne 
konvergens på det indre marked.
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Begrundelse

I informationssamfundet kan produktivitet og vækst i de europæiske virksomheder kun opnås 
gennem anvendelse af informations- og kommunikationsteknologier og gennem store 
investeringer, der vil gøre det muligt at indtage en førerposition inden for alle industrielle 
sektorer, herunder tv- og radiospredningssektoren.

Ændringsforslag 6
BETRAGTNING 6 C (ny)

(6c)Fremme af konkurrencedygtigheden i 
den europæiske industri, som den 
audiovisuelle sektor en vigtig del af, er 
derfor af afgørende betydning for 
opnåelsen af Lissabon-strategiens politiske 
målsætninger. For at styrke den 
audiovisuelle industrielle sektors 
konkurrenceevne skal egnede 
finansieringsmåder fremmes inden for en 
passende lovgivningsmæssig ramme.

Begrundelse

I informationssamfundet kan produktivitet og vækst i de europæiske virksomheder kun opnås 
gennem anvendelse af informations- og kommunikationsteknologier og gennem store 
investeringer, der vil gøre det muligt at indtage en førerposition inden for alle industrielle 
sektorer, herunder tv- og radiospredningssektoren.

Ændringsforslag 7
BETRAGTNING 6 D (ny)

(6d) Inden for rammerne af Lissabon-
strategien er det vigtigt at tage hensyn til 
udviklingen af den europæiske 
indholdsproduktion ved at udarbejde en 
politisk ramme for især ejerskab og 
udnyttelse af rettigheder.

Begrundelse

Eftersom det generelle mål er at fremme europæisk industri og den europæiske audiovisuelle 
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industri, bør der også fokuseres på de europæiske indholdsproducenter. Der bør udarbejdes 
en ramme herfor vedrørende rettigheder, da distributørernes dominerende stilling i denne 
forbindelse er skadelig.

Ændringsforslag 8
BETRAGTNING 7

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

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

Begrundelse

Den digitale økonomi og informationssamfundet kan kun blive til virkelighed gennem en 
udbredelse af informations- og kommunikationsteknologierne.

Ændringsforslag 9
BETRAGTNING 13
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(13) Definitionen af audiovisuelle 
medietjenester omfatter alle audiovisuelle 
massemedietjenester, uanset om de er 
programlagte eller bygger på selvvalg. Den 
omfatter dog kun tjenester, der falder inden 
for traktatens definition af tjenesteydelser, 
hvilket vil sige, at den omfatter enhver form 
for økonomisk virksomhed, herunder den, 
der udøves af public service-virksomheder, 
men ikke ikke-økonomiske aktiviteter, som 
f.eks. rent private websteder.

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

Begrundelse

Som Kommissionen selv har fremhævet, skal direktivet ikke dække ikke-økonomiske 
aktiviteter. Private websteder og andet privat indhold, så som blogs, skal ikke reguleres. Det 
samme skal gælde halv-privat indhold, så som informationer fra lokale klubber eller 
skolebegivenheder. Dette er også i overensstemmelse med definitionen på tjenester i 
traktatens artikel 50. Denne type indhold bør derfor udelades fra tekstens 
anvendelsesområde.

Ændringsforslag 10
BETRAGTNING 14

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

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

Ét af hovedelementerne i de tjenester, der er beskrevet i direktivet, og som også er nævnt i 
definitionen, er udsendelse til offentligheden.

Ændringsforslag 11
BETRAGTNING 17 A (ny)

(17a) De kriterier, der danner grundlag for 
definitionen af audiovisuelle 
medietjenester, som indeholdt i artikel 1, 
litra a), i direktiv 89/552/EØF, som ændret, 
og som præciseret i dette direktivs 
betragtning 13 til 17, skal samtidig 
overholdes.

Begrundelse

Det er vigtig at gøre opmærksom på og understrege, at de kriterier, som Kommissionen har 
fastsat i betragtning 13 til 17, samtidig skal overholdes.

Ændringsforslag 12
BETRAGTNING 25 A (ny)

(25a) Selvregulering er en form for 
frivilligt initiativ, som giver de økonomiske 
aktører, arbejdsmarkedets parter og ikke-
statslige organisationer eller foreninger
mulighed for indbyrdes at aftale fælles 
retningslinier for dem selv på europæisk 
plan. Selvregulering er en alternativ 
metode til at opfylde eksisterende 
bestemmelser og kan ikke fuldstændig 
erstatte lovgiverens forpligtelser. 
Samregulering kan betyde, at ansvaret for 
at overholde bestemmelserne i dette direktiv 
kommer til at ligge hos selvregulerende 
organer uanset medlemsstaternes 
forpligtelser i henhold til traktaten.
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Begrundelse

Det er nødvendigt at forklare begreberne "samregulering" og "selvregulering" i 
betragtningerne for at muliggøre den højest muligt grad af selvregulering i Det Europæiske 
Fællesskab.

Ændringsforslag 13
BETRAGTNING 35

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

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

Begrundelse

I modsætning til de traditionelle distributionskanaler giver online-tjenester store muligheder 
for europæisk og uafhængigt indhold. Fremme af online-tjenesterne er derfor den mest bedste 
måde til at stimulere en større udbredelse af europæiske programmer og samtidig sikre, at de 
er tilgængelige for nye distributionskanaler. I denne sammenhæng er det med henblik på
respekten for konkurrencen en grundlæggende forudsætning, at der ikke diskrimineres mellem 
de forskellige distributionsmarkeder, f.eks. online-distributørerne frem for de traditionelle 
distributionskanaler, så som betalings-tv, DVD eller andre fysiske hjælpemidler.
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Ændringsforslag 14
BETRAGTNING 43

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

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

Begrundelse

Inden for rammerne af Lissabon-dagsordenen og målet om at fremme den europæiske 
industri samt vækst og produktivitet, bør fremme af den europæiske medieindustri og den 
europæiske medieproduktion være yderst vigtig.

Ændringsforslag 15
BETRAGTNING 47

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

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

Begrundelse

Samarbejde er af afgørende betydning. I denne forbindelse bør der finde samarbejde sted ikke 
kun mellem de nationale tilsynsmyndigheder og Kommissionen, men også de nationale 
tilsynsmyndigheder imellem.

Ændringsforslag 16
ARTIKEL 1, STK. 2

Artikel 1, punkt (c) (direktiv 89/552/EØF)
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(c) "tv-spredning" og "fjernsynsudsendelse": 
En lineær audiovisuel medietjeneste, hvor
medietjenesteudbyderen fastlægger 
sendetidspunktet for et givet program og 
tilrettelægger programfladen.

(c) "linær tjeneste" eller "tv-spredning" og 
"fjernsynsudsendelse": Første udsendelse - i 
enhver form, kodet eller ukodet, og i 
kronologisk rækkefølge - af forskellige 
programmer. Disse programmer 
transmitteres til brugerens apparat på et 
tidspunkt, der er fastlagt af 
medietjenesteudbyderen i overensstemmelse 
med en programflade og samtidig til et 
ubegrænset antal potentielle tv-seere. 
Denne definition omfatter kommunikation 
af programmer mellem foretagender med 
det formål at videreformidle til 
offentligheden. Den omfatter ikke tjenester, 
der udbyder information eller andre 
meddelelser eller billeder efter individuel 
anmodning fra en tjenestemodtager.

Begrundelse

I dette stykke er definitionen af linære tjenester, dvs. tv-spredning medtaget. Det er vigtigt at 
definere, hvad linær, dvs. tv-spredning, og ikke-linær er inden for det generelle begreb 
"audiovisuelle medietjenester". Deres karakteristika bliver nærmere beskrevet, og den linære 
tjenestes grundlæggende egenskaber bliver fremhævet.

Ændringsforslag 17
ARTIKEL 1, STK. 2

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

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

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

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

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

Begrundelse

I denne definition af ikke-linære tjenester er der gjort et forsøg på at indbefatte så mange 
karakteristiska som muligt. I første underafsnit understreges det, at for at der kan ydes en ikke-
linær tjeneste, skal brugeren foretage en anmodning om tjenesten på grundlag af 
medietjenesteudbyderens programudbud. Det andet underafsnit gør kun det muligt at "fange" 
"tv-lignende" indhold, hvorimod andre typer video-indhold ligger uden for 
anvendelsesområdet. Det opfylder Kommissionens målsætning om at skabe "ensartede 
spilleregler" for ikke-linære tjenester og eksisterende fjernsynsvirksomheder, så (for 
eksempel) selvvalgsvideo  ikke gøres attraktivt som distributionsplatform alene fordi det 
unddrager sig eksisterende begrænsninger for reklameformer i tv-formater.

Ændringsforslag 18
ARTIKEL 1, STK. 2

Artikel 1, punkt (f) (direktiv 89/552/EØF)
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(f) "audiovisuel kommerciel 
kommunikation": Levende billeder med eller 
uden lyd, som følger med audiovisuelle 
medietjenesteydelser og har til formål direkte 
eller indirekte at fremme afsætningen af varer 
eller tjenesteydelser eller promovere et 
image for en fysisk eller juridisk person, der 
udøver økonomisk virksomhed.

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

Begrundelse

Definitionen af at fremme skal - som i punkt g) og i) - fastsættes subjektivt for at opnå
passende resultater. Ellers kan ethvert produkt eller enhver tjeneste af redaktionelle årsager 
falde inden for definitionen af "audiovisuel kommerciel kommunikation", hvis det objektivt 
anses for at fremme afsætningen, uden at dette har været hensigten. På den anden side kan 
egentlige reklamer blive betragtet som "audiovisuel kommerciel kommunikation", hvis de ikke 
har haft nogen virkning, og derfor objektivt ikke kunne siges at fremme afsætning, selvom 
dette var formålet.

Ændringsforslag 19
ARTIKEL 1, STK. 2

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

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

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

Begrundelse

I praksis køber medietjenesteudbydere regelmæssigt færdigt indhold af tredjeparter. De har 
derfor ofte ikke mulighed for at afgøre, hvorvidt sådan et program indeholder 
produktplaceringsindhold. De har heller ikke noget mulighed for at få indflydelse herpå.

Ændringsforslag 20
ARTIKEL 1, STK. 6

Artikel 3f, stk. 1 (direktiv 89/552/EØF)
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1. Medlemsstaterne sørger for, at 
medietjenesteudbydere under deres 
jurisdiktion, når det er muligt, ved passende 
midler fremmer produktionen af og adgangen 
til europæiske programmer som defineret i 
artikel 6.

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

Begrundelse

I modsætning til traditionelle distributionskanaler giver online-tjenester store muligheder for 
europæisk og uafhængigt indhold.

Fremme af online-tjenesterne er derfor den bedste måde til at stimulere en større udbredelse 
af europæiske programmer og samtidig at sikre, at de er tilgængelige for nye 
distributionskanaler.

I denne sammenhæng er det med henblik på respekt for konkurrencen en grundlæggende 
forudsætning, at der ikke diskrimineres mellem de forskellige distributionsmarkeder, f.eks. 
online-distributørerne frem for de traditionelle distributionskanaler, så som betalings-tv, 
DVD eller andre fysiske hjælpemidler.

Ændringsforslag 21
ARTIKEL 1, STK. 6

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

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

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

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

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

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

(b) Sådanne tjenester må ikke direkte 
tilskynde til køb eller leje af varer eller 
tjenesteydelser, og må især ikke indeholde 
særlige reklamehenvisninger til sådanne varer 
eller tjenesteydelser.
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(c) Seerne skal informeres tydeligt om, at der 
findes en sponsoraftale, og/eller, at der 
foregår produktplacering. Sponsorerede 
programmer skal klart kunne identificeres 
som sponsorerede, ved at sponsorens navn, 
logo og/eller andet symbol, f.eks. en 
angivelse af vedkommendes produkt(er) 
eller tjenesteydelse(r) eller et kendemærke 
for dem, angives på en passende måde ved 
programmernes begyndelse eller slutning 
eller undervejs i dem. Indeholder et 
program produktplacering, skal det 
markeres ved dets begyndelse for at undgå
enhver misforståelse hos seeren.

(c) Seerne skal informeres tydeligt om, at der 
findes en sponsoraftale, og/eller, at der 
foregår produktplacering.

(ca) Sponsorerede programmer skal klart 
kunne identificeres som sponsorerede, ved 
at sponsorens navn, logo og/eller andet 
symbol, f.eks. en angivelse af 
vedkommendes produkt(er) eller 
tjenesteydelse(r) eller et kendemærke for 
dem, angives på en passende måde ved 
programmernes begyndelse eller slutning 
eller undervejs i dem. 

(cb) Indeholder et program 
produktplacering, skal det markeres ved 
dets begyndelse for at undgå enhver 
misforståelse hos seeren.

Begrundelse

Afsnittene er opdelt, da de har forskelligt indhold.

Ændringsforslag 22
ARTIKEL 1, STK. 7, PUNKT (D A) (ny)

Artikel 6 (direktiv 89/552/EØF)
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(da) Det følgende stykke tilføjes:

"Medlemsstaterne bør definere udtrykket 
uafhængig producent under hensyntagen 
til følgende tre kriterier: om han ejer 
produktionsselskabet, hvor mange 
programmer han leverer til samme tv-
spredningsforetagende, og om han har 
sekundære rettigheder."

Begrundelse

Henvisningen til uafhængighed er vigtig og er tæt knyttet til begrebet rettigheder. Fordi 
markedet er så koncentreret, og få aktører sidder på magten i forbindelse med erhvervelse af 
rettigheder, kan uafhængige produktionsselskaber ikke udnytte nye distributionsformer for 
indhold fuldt ud og ikke bevare rettighederne; uafhængige produktionsselskaber kan ikke 
tiltrække kapital og vækst, og fortsætter derfor med at modtage støtte i et omfang, der 
blokerer for innovation.

Ændringsforslag 23
ARTIKEL 1, STK. 10

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

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

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

Begrundelse

En udvidelse af den nuværende 30-minuttersregel for nyhedsprogrammer og 
børneprogrammer til 35 minutter ville have alvorlige konsekvenser for radio- og tv-
selskabernes reklameindtægter og dermed for deres muligheder for at finansiere produktionen 
af audiovisuelt indhold. Eftersom de fleste nyheds- og børneprogrammer ikke varer mere end 
30 minutter, kan dette helt udelukke reklamer fra disse programmer. Der er tilsyneladende 
ingen forklaring herpå eller begrundelse for dette i Kommissionens forslag eller dens 
konsekvensvurdering af lovgivningen.

Ændringsforslag 24
ARTIKEL 1, STK. 17
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Artikel 20 (direktiv 89/552/EØF)

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

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

Begrundelse

I bemærkningen om seerandelen henvises til en betydelig andel af seere, Dette ville kræve en 
nærmere forklaring og analyse af, hvad der i lovgivningen betragtes som et marked.


