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KORTFATTAD MOTIVERING

• Det direktiv som vi har att diskutera och godkänna är en uppdatering av 
direktiv 89/552/EEG från 1989, som syftade till att televisionssändningar fritt skulle få 
spridas till alla delar av gemenskapen.

• Det som har förändrats sedan dess är att det antal plattformar via vilka audiovisuellt 
innehåll kan sändas och tas emot har ökat kraftigt till följd av tekniska framsteg. 
Framför allt har dock tekniken i grunden förändrat särdragen hos den affärsverksamhet 
som bedrivs i den audiovisuella sektorn. Det som en gång var säljarens marknad har 
stegvis blivit en köparens marknad. Konsumenterna, som en gång var passiva 
mottagare av ett utbud som i praktiken bestämdes av distributören ensam, har nu fått 
en ställning där de ensamma kan avgöra vad de vill konsumera, och det viktigaste är 
att de kommer att göra detta mer och mer i framtiden. 

• Någonting som denna nya ekonomiska modell redan har satt i gång och som – vilket 
bör understrykas – med säkerhet kommer att bli än mer avgörande i framtiden är den 
radikala förändringen av den audiovisuella industrins finansieringskällor, både i fråga 
om produktion och distribution. De två traditionella finansieringsformerna, det vill 
säga licensavgifter och reklamintäkter, har alltmer tappat mark till ett 
betalningssystem som utformas utifrån de slags audiovisuella tjänster som användarna 
vill ha och kvaliteten på dessa. Den ekonomiska betydelse som denna bransch har 
kommer därför troligen att växa stadigt och betydligt, och naturligtvis kommer den 
globala konkurrensen att bli hårdare.

• Detta scenario gör det således än mer nödvändigt och viktigt att fullborda en riktig 
europeisk inre marknad i en skala som gör att den kan konkurrera med de 
expanderande indiska, latinamerikanska och kinesiska marknaderna, liksom med den 
amerikanska marknaden, och fungera trots språkbarriärer och de många varianter av 
nationella regelverk som finns. För det andra måste erforderliga regler fastställas för 
att hålla jämna steg med, stödja och främja den pågående tekniska utvecklingen, inte 
minst med tanke på att konsumenternas intressen i framtiden i än större utsträckning 
kommer att tillgodoses genom de stora valmöjligheter som tekniken som sådan ger.

• Man bör emellertid också inse att den speciella natur som produkten i fråga –
audiovisuella tjänster – har medför specifika problem som i viss utsträckning hänger 
samman med de fortfarande mycket markerade meningsskiljaktigheterna i de 
nationella företagen liksom behovet av att respektera ett värde, en kulturell identitet, 
vars värnande är ett grundläggande kännetecken för den ”europeiska modellen”.

• Det är viktigt att dessutom ha i åtanke att unionen, till skillnad mot vad som hände 
1989, har beslutat att bygga upp sin politiska strategi kring en ledande geopolitisk och 
geoekonomisk roll som skall utformas i takt med att den globala ekonomin utvecklas: 
detta är Lissabonstrategin, som antogs 2000. Syftet är att unionen senast 2010 skall bli 
”världens mest konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsbaserade ekonomi med 
möjlighet till varaktig ekonomisk tillväxt med fler och bättre arbetstillfällen och en 
högre grad av social sammanhållning samt respekt för miljön”.
Mot bakgrund av ovanstående är det uppenbart att framtiden för den ekonomiska 
sektor som direktivet handlar om kommer att bli avgörande för om denna strategi blir 
framgångsrik. En rättslig ram måste därför fastställas, med utgångspunkt från det 
tvingande behovet, som också gäller för andra politiska mål som unionen har, att se till 
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att den europeiska industrin kan klara sig mot konkurrenter från andra delar av världen 
på global nivå. Översynen av direktiv 89/552/EEG måste ha denna inriktning och 
därmed avfattas på ett sätt som är ägnat att göra de intressen som allmänheten som 
helhet, konsumenterna och industrin har förenliga. Den strategi som antas bör sikta på 
att sammanföra dessa olika intressen i ett synergiförhållande.

• Från den synpunkten är kommissionens förslag till text ett stort steg i den önskade 
riktningen och bör därför antas av parlamentet, som bör tillbakavisa alternativen att 
antingen fortsätta med linjen att bygga vidare på den befintliga rättsliga ramen 
(direktivet ”Television utan gränser” för enbart ”linjära tjänster” och 
e-handelsdirektivet för icke-linjära tjänster) eller ändra specifika regler som styr 
linjära tjänster.

• Strävan att definiera ”audiovisuella medietjänster” kan stödjas, även om räckvidden av 
”icke-linjära audiovisuella medietjänster” bör markeras mer exakt, för att en klarare 
åtskillnad mellan tjänster och medietjänster skall kunna göras. Vissa är – med rätta –
rädda för att Europas förmåga att utforska nya sätt att kommunicera nya produkter kan 
minska om räckvidden fastställs på ett alltför svepande sätt. De ändringsförslag som vi 
föreslår i det här yttrandet bör betraktas som sätt att nå det ovan beskrivna syftet.

• Vårt mål med ändringsförslagen är också att förstärka den europeiska industrin, 
särskilt i fråga om innehållsproduktion, så att den kan konkurrera med amerikanska 
rivaler, liksom med kommande rivaler från Indien, Latinamerika och Japan.
Det måste finnas ett ordentligt system för att hantera rättigheter att utnyttja 
audiovisuellt innehåll, och detta bör tjäna till att konsolidera en självständig industri 
för innehållsproduktion. Därför bör detta generella sammanhang beaktas på berörda 
håll, och syftet med det direktiv som vi här diskuterar bör anpassas till det.
Samma filosofi talar också för ett ordentligt regelverk för ”produktplacering” och icke 
bestraffande regler för reklamen som helhet, med tanke på att industrin kommer att 
tvingas att avhålla sig från alternativ som strider mot konsumenternas intressen om 
dessa får större valmöjligheter, eftersom mångfalden kommer att göra att 
konsumenterna väljer produkter som de anser är bättre och som faller dem mer i 
smaken. Denna förändring av användarnas behov och förväntningar minskar behovet 
av övervakning från de offentliga myndigheternas sida.

• Slutligen vill vi dra en lans för självreglering, också som komplement till 
samreglering. Vi är medvetna om att möjligheterna att stifta lagar för att åstadkomma 
detta i stor utsträckning begränsas av det interinstitutionella avtal om bättre 
lagstiftning som antogs den 31 december 2003. Den tekniska utvecklingen, som 
påverkar marknadens regler, går emellertid så snabbt att det krävs ett lämpligt 
regelverk för att tillgodose behovet av att trygga värden och strävanden i allmänhetens 
intresse samtidigt som den europeiska industrin garanteras erforderlig flexibilitet och 
konkurrenskraft.
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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för kultur och utbildning 
att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Kommissionens förslag1 Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
SKÄL 1

(1) Genom direktiv 89/552/EEG samordnas 
vissa bestämmelser som fastställts i 
medlemsstaternas lagar och andra 
författningar om utförandet av 
sändningsverksamhet för television. Ny 
teknik för överföring av audiovisuella 
medietjänster har emellertid gjort det 
nödvändigt att ändra den rättsliga ramen för 
att ta hänsyn till att affärsverksamheten 
påverkas av den ändrade strukturen och den 
tekniska utvecklingen, i synnerhet när det 
gäller finansieringen av kommersiell 
sändningsverksamhet, och för att garantera 
optimala konkurrensvillkor för 
informationsteknik, mediabranschen och 
medietjänster i Europa.

(1) Genom direktiv 89/552/EEG samordnas 
vissa bestämmelser som fastställts i 
medlemsstaternas lagar och andra 
författningar om utförandet av 
sändningsverksamhet för television. Ny 
teknik för överföring av audiovisuella 
medietjänster har emellertid gjort det 
nödvändigt att ändra den rättsliga ramen för 
att ta hänsyn till att affärsverksamheten 
påverkas av den ändrade strukturen, 
informations- och 
kommunikationsteknikens spridning och 
den tekniska utvecklingen, i synnerhet när 
det gäller finansieringen av kommersiell 
sändningsverksamhet, och för att garantera 
optimala konkurrensvillkor för 
informationsteknik, mediabranschen och 
medietjänster i Europa.

Motivering

Informations- och kommunikationsteknikens utbredning har haft en stor inverkan på 
samhälleliga och ekonomiska strukturer. Den har särskilt utlöst en vidare teknisk utveckling 
som ofta har förändrat affärsverksamhetens struktur och funktionssätt. 

Ändringsförslag 2
SKÄL 4

(4) Traditionella audiovisuella medietjänster 
och nya beställtjänster kan skapa många 

(4) Traditionella audiovisuella medietjänster 
och nya beställtjänster kan skapa många 

  
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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arbetstillfällen i gemenskapen, särskilt i små 
och medelstora företag, och främja 
ekonomisk tillväxt och investeringar.

arbetstillfällen i gemenskapen, särskilt i små
och medelstora företag, och främja 
ekonomisk tillväxt och investeringar, 
förbättra levnadsförhållandena och därmed 
öka de europeiska företagens 
konkurrenskraft.

Motivering

Skapandet av arbetstillfällen och tillgången på sysselsättningsmöjligheter i stor omfattning 
har avgörande betydelse för att hjälpa fram industrin i Europa. Främjandet av tillväxt och 
produktivitet i alla branscher är ett av gemenskapens viktigaste mål.

Ändringsförslag 3
SKÄL 5

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

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

Motivering

Anledningen till att ett nytt direktiv upprättas är att uppdatera lagbestämmelserna mot 
bakgrund av den senaste tekniska utvecklingen på marknaden och erbjuda 
marknadsaktörerna en juridisk text som tryggar sändningsverksamheten och därmed bidrar 
till skapandet av ett gemensamt informationsutrymme, en av de tre pelarna i initiativet i2010.

Ändringsförslag 4
SKÄL 6A (nytt)

(6a) Vid Europeiska rådets möte i Lissabon 
2000 lanserade Europeiska unionen en 
ambitiös agenda i syfte att senast 2010 göra 
EU till ”världens mest dynamiska och 
konkurrenskraftiga kunskapsbaserade 
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ekonomi”. Lissabonstrategin nylanserades 
2005 i samband med halvtidsöversynen som 
ett viktigt sätt att öka välfärden, främja 
konkurrensen och öka produktiviteten i 
EU. För att göra detta, och inom ramen för 
Lissabonstrategin, måste man inrikta sig på 
politiska åtgärder som kommer att få en 
sund inverkan på fullbordandet av den inre 
marknaden, minska hindren för 
konkurrensen och främja informations-
och kommunikationsteknik, i syfte att staka 
ut en väg mot en konkurrenskraftig 
kunskapsbaserad ekonomi.

Motivering

Lissabonstrategin har varit EU:s främsta verktyg för att öka de europeiska företagens 
konkurrenskraft, öka välfärden och förbättra levnadsförhållandena. Den är grunden för 
främjandet av den europeiska industrins produktivitet, och den europeiska radio- och 
TV-branschen är en del av denna industri.

Ändringsförslag 5
SKÄL 6B (nytt)

(6b) Ett av de främsta Lissabonmålen var 
att skapa en stark europeisk industri. Den 
produktivitet och det tekniska ledarskap i 
alla ekonomiska sektorer som fordras för 
detta kan åstadkommas genom stora 
investeringar och användning av tillgänglig 
informations- och kommunikationsteknik i 
en konkurrenskraftig miljö som skapar den 
rätta balansen mellan reglerna, så att 
konsumenternas förtroende ökar och 
konvergensen integreras med den inre 
marknaden.

Motivering

I informationssamhället kan man endast öka de europeiska företagens produktivitet och 
tillväxt genom att använda informations- och kommunikationsteknik och genom stora 
investeringar som ger ledarskap i alla branscher, däribland radio- och TV-branschen.

Ändringsförslag 6
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SKÄL 6C (nytt)

(6c) Det är avgörande att 
konkurrenskraften hos den europeiska 
industrin, som den audiovisuella sektorn är 
en viktig del av, främjas om de politiska 
målen för Lissabonstrategin skall nås. 
Därför bör man se till att tillräcklig 
finansiering främjas inom en lämplig 
rättslig ram, för att öka den audiovisuella 
industrins konkurrenskraft.

Motivering

I informationssamhället kan man endast öka de europeiska företagens produktivitet och 
tillväxt genom att använda informations- och kommunikationsteknik och genom stora 
investeringar som ger ledarskap i alla branscher, däribland radio- och TV-branschen.

Ändringsförslag 7
SKÄL 6D (nytt)

(6d) Det är viktigt att inom ramen för 
Lissabonstrategin ta hänsyn till 
utvecklingen av den europeiska 
innehållsproduktionen genom att upprätta 
en politisk ram främst i fråga om 
äganderätt och utnyttjande av rättigheter.

Motivering

Inom ramen för det generella målet att främja den europeiska industrin och den europeiska 
audiovisuella industrin bör också de europeiska innehållsproducenterna uppmärksammas. En 
ramlagstiftning bör upprättas i fråga om rättigheterna, eftersom distributörernas dominans 
är skadlig i detta sammanhang.

Ändringsförslag 8
SKÄL 7

(7) Kommissionen har antagit initiativet 
”i2010 – Det europeiska 
informationssamhället för tillväxt och 
sysselsättning” som syftar till att främja 
tillväxt och sysselsättning inom IT- och 
mediabranschen. i2010 är en övergripande 

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

strategi som skall underlätta den digitala 
ekonomins och informations- och 
kommunikationsteknikens utveckling, mot 
bakgrund av konvergensen mellan IT- och 
medietjänster, nät och utrustning, genom att 
modernisera och utnyttja alla medel som EU 
förfogar över: lagstiftning, forskning och 
partnerskap med branschen. Kommissionen 
har förbundit sig att skapa en enhetlig ram 
för den inre marknaden för IT-tjänster och 
medietjänster, genom att modernisera den 
rättsliga ramen för audiovisuella tjänster; 
detta arbete inleddes med kommissionens 
förslag från 2005 om en modernisering av 
direktivet om television utan gränser.

Motivering

Utnyttjandet av den digitala ekonomin och genomförandet av informationssamhället kan bara 
ske med hjälp av informations- och kommunikationsteknik.

Ändringsförslag 9
SKÄL 13

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

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

Motivering

Som kommissionen själv har framhållit skall inte direktivet omfatta icke-ekonomisk 
verksamhet. Privata webbplatser och annat privat innehåll, såsom bloggar, bör inte regleras. 
Detsamma bör gälla för halvprivat innehåll, såsom information om arrangemang av lokala 
föreningar eller skolor. Detta stämmer också överens med definitionen av tjänster i artikel 50 
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i fördraget. Sådant innehåll bör därför uttryckligen undantas från tillämpningsområdet.

Ändringsförslag 10
SKÄL 14

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

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

Motivering

En av huvudfunktionerna för de tjänster som beskrivs i det här direktivet, som också nämns i 
definitionen, är överföringen till allmänheten.

Ändringsförslag 11
SKÄL 17A (nytt)

(17a) De kriterier för definitionen av 
audiovisuella medietjänster som ges i 
artikel 1 a i direktiv 89/552/EEG, ändrat 
genom detta direktiv, och som förklaras 
mer utförligt i skälen 13–17 i detta direktiv, 
måste uppfyllas samtidigt.

Motivering

Det är viktigt att påpeka och betona att de kriterier som kommissionen ställer upp i 
skälen 13–17 måste uppfyllas samtidigt.
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Ändringsförslag 12
SKÄL 25A (nytt)

(25a) Självreglering är ett slags frivilligt 
initiativ som ger ekonomiska aktörer, 
arbetsmarknadens parter och icke-statliga 
organisationer eller sammanslutningar 
möjlighet att internt och för sin egen 
räkning anta gemensamma riktlinjer på 
EU-nivå. Självreglering är ett alternativt 
sätt att fullgöra befintliga bestämmelser 
och kan inte helt ersätta lagstiftarens 
skyldigheter. Samreglering kan innebära 
att efterlevnaden av bestämmelserna i detta 
direktiv överlåts till självreglerande organ 
utan att medlemsstaternas skyldigheter 
enligt fördraget påverkas.

Motivering

Förklaringen av begreppen ”samreglering” och ”självreglering” i skälen behövs för att 
möjliggöra högsta möjliga nivå av självreglering i gemenskapen.

Ändringsförslag 13
SKÄL 35

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

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

Motivering

Till skillnad mot traditionella distributionskanaler ger nättjänster enorma möjligheter till 
europeiskt och självständigt innehåll.

Att främja nättjänster är därför det bästa sättet att stimulera till en vidare spridning av 
europeiska audiovisuella verk, samtidigt som man ser till att de blir tillgängliga för nya 
distributionskanaler.

I det här sammanhanget är en grundläggande förutsättning för att konkurrensen skall 
respekteras att man avhåller sig från att diskriminera mellan de olika 
distributionsmarknaderna, dvs. sätter nätdistributörerna framför de traditionella 
distributionskanalerna, såsom betal-TV, dvd och andra fysiska medier. 

Ändringsförslag 14
SKÄL 43

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

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

Motivering

Inom ramen för Lissabonmålen och målet att främja den europeiska industrin liksom tillväxt 
och produktivitet bör främjandet av den europeiska medieindustrin och den europeiska 
medieproduktionen ha högsta betydelse i det audiovisuella sammanhanget.

Ändringsförslag 15
SKÄL 47

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

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

kommissionen liksom inbördes mellan 
nationella tillsynsmyndigheter krävs för att 
garantera en korrekt tillämpning av detta 
direktiv.

Motivering

Samarbete är mycket viktigt. I det här sammanhanget bör det finnas ett inbördes samarbete 
mellan de nationella tillsynsmyndigheterna, inte bara mellan de nationella 
tillsynsmyndigheterna och kommissionen. 

Ändringsförslag 16
ARTIKEL 1, LED 2, Artikel 1, led (c) (direktiv 89/552/EEG)

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

(c) linjär tjänst eller televisionssändning:
ursprunglig sändning av olika program på 
olika sätt i okodad eller kodad form och i 
kronologisk ordning. Dessa program 
översänds till användarens utrustning vid 
en tidpunkt som leverantören av 
medietjänster bestämmer, i enlighet med en 
programtablå, och samtidigt till ett 
obegränsat antal potentiella TV-tittare. 
Denna definition omfattar också överföring 
av program mellan företag i syfte att 
återutsända dem till allmänheten. Den 
omfattar inte tjänster som innebär att 
information eller andra meddelanden eller 
bilder tillhandahålls på enskild begäran av 
en mottagare av tjänsten.

Motivering

Den här punkten innehåller en definition av linjära tjänster, dvs. televisionssändningar. Inom 
ramen för det generella begreppet audiovisuella medietjänster är det viktigt att definiera vad 
linjär, dvs. televisionssändningar, och icke-linjär betyder. Kännetecknen beskrivs i detalj, och 
de grundläggande egenskaperna hos en linjär tjänst framhålls.

Ändringsförslag 17
ARTIKEL 1, LED 2, Artikel 1, led (e) (direktiv 89/552/EEG)

(e) icke-linjär tjänst: en audiovisuell 
medietjänst där det är användaren som 
bestämmer vid vilken tidpunkt ett visst 

(e) icke-linjär tjänst: en audiovisuell 
medietjänst som levereras via ett 
elektroniskt kommunikationsnät i enlighet 
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program skall sändas, utifrån ett 
innehållsutbud som väljs av leverantören 
av medietjänster,

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

Motivering

I den här definitionen av icke-linjära tjänster görs ett försök att ta med så många kännetecken 
som möjligt. I det första stycket betonas att det är viktigt att användaren begär att en tjänst 
skall tillhandahållas utifrån ett innehållsutbud som väljs av leverantören av medietjänster för 
att den skall tillhandahållas. Enligt det andra stycket omfattas endast ”TV-liknande” 
innehåll, vilket innebär att andra typer av videoinnehåll ligger utanför räckvidden. På så sätt 
nås kommissionens mål att skapa lika villkor för icke-linjära tjänster och befintliga 
sändningstjänster, så att till exempel nätbeställd video inte blir en lockande 
distributionsplattform bara på grund av att den kringgår befintliga restriktioner om 
reklamformer i TV-format.

Ändringsförslag 18
ARTIKEL 1, LED 2, Artikel 1, led (f) (direktiv 89/552/EEG)

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

(f) audiovisuell marknadskommunikation:
rörliga bilder med eller utan ljud som 
åtföljer audiovisuella medietjänster i syfte att 
direkt eller indirekt marknadsföra varor och 
tjänster eller en image av en fysisk eller 
juridisk person som bedriver ekonomisk 
verksamhet,
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Motivering

Definitionen av marknadsföring måste – som i punkterna g och i – tolkas subjektivt för att 
resultaten skall bli de avsedda. Annars skulle varje omnämnande av en produkt eller tjänst av 
redaktionella skäl kunna omfattas av definitionen av ”audiovisuell marknadskommunikation” 
om det objektivt sett anses främja försäljning trots att detta inte är avsikten. Å andra sidan 
skulle genuin reklam kunna betecknas som ”audiovisuell marknadskommunikation”, även om 
den inte har någon inverkan och därför objektivt sett inte främjar försäljning trots att detta 
var avsikten. 

Ändringsförslag 19
ARTIKEL 1, LED 2, Artikel 1, led (k) (direktiv 89/552/EEG)

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

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

Motivering

I praktiken anskaffar leverantörer av medietjänster ofta färdigt innehåll från tredje parter. 
Sedan har de ofta ingen chans att avgöra om sådana program innehåller produktplaceringar. 
De har heller inga möjligheter att påverka detta.

Ändringsförslag 20
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 jurisdiktion 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 och med 
hänsyn till konkurrensen mellan olika 
distributionsmarknader se 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.

Motivering

Till skillnad mot traditionella distributionskanaler ger nättjänster enorma möjligheter till 
europeiskt och självständigt innehåll.
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Att främja nättjänster är därför det bästa sättet att stimulera till en vidare spridning av 
europeiska audiovisuella verk, samtidigt som man ser till att de blir tillgängliga för nya 
distributionskanaler.

I det här sammanhanget är en grundläggande förutsättning för att konkurrensen skall 
respekteras att man avhåller sig från att diskriminera mellan de olika 
distributionsmarknaderna, dvs. sätter nätdistributörerna framför de traditionella 
distributionskanalerna, såsom betal-TV, dvd och andra fysiska medier. 

Ändringsförslag 21
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. 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 sponsorsavtal eller att 
produktplacering pågår.

(ca) 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 
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något annat kännetecken) visas på lämpligt 
sätt i början av programmet, under 
programmet och/eller i slutet av 
programmet.
(cb) Program som innehåller 
produktplacering måste identifieras på 
lämpligt sätt i början av programmen för 
att undvika all osäkerhet hos tittaren.

Motivering

Separata stycken på grund av det olikartade innehållet.

Ändringsförslag 22
ARTIKEL 1, LED 7, LED (DA) (nytt) Artikel 6 (direktiv 89/552/EEG)

(da) Följande punkt läggs till:
”När medlemsstaterna definierar begreppet 
oberoende producent skall de ta vederbörlig 
hänsyn till följande tre kriterier: 
produktionsbolagets ägarförhållanden, 
antalet program som levereras till ett och 
samma programföretag och äganderätten 
till de sekundära rättigheterna.”

Motivering

Hänvisningen till oberoende är viktig och hänger mycket nära samman med 
rättighetsbegreppet. Det faktum att marknaden är koncentrerad och att ett fåtal aktörer 
utövar makt vid förvärvet av rättigheter betyder att oberoende produktionsbolag inte till fullo 
kan utnyttja nya former av innehållsdistribution och inneha rättigheterna, och att oberoende 
produktionsbolag inte kan locka till sig kapital och tillväxt. Därigenom behåller marknaden 
en hög finansieringsgrad och en koncentrationsnivå som blockerar nyskapande.

Ändringsförslag 23
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. 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 
30-minutersperiod.
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Motivering

En utökning av den 30-minutersregel som nu gäller för nyhets- och barnprogram till 
35 minuter skulle få allvarliga negativa konsekvenser på programföretagens reklamintäkter 
och därmed deras förmåga att finansiera produktionen av audiovisuellt innehåll. Eftersom de 
flesta nyhets- och barnprogram inte är längre än 30 minuter kan detta i praktiken innebära 
att reklaminslagen i dessa program försvinner. Det tycks inte finnas någon förklaring eller 
motivering till denna åtgärd i kommissionens förslag eller dess konsekvensbedömning av 
lagstiftningsförslaget.

Ändringsförslag 24
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.

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.

Motivering

Den sista meningen hänvisar till en betydande effekt i termer av tittarandel. Detta begrepp 
behöver förklaras vidare, och en analys av vad som betraktas som en marknad i 
konkurrensrättsliga termer behöver göras.
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