
(Ekstern oversættelse)

PA\620957DA.doc PE 374.499v01-00

DA DA

EUROPA-PARLAMENTET
2004

«
«««

«
«
«««

«
«

«
2009

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

FORELØbig
2005/0260(COD)

23.6.2006

UDKAST TIL UDTALELSE
fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

til Kultur- og Uddannelsesudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets 
direktiv 89/552/EØF om samordning af visse love og administrative 
bestemmelser i medlemsstaterne vedrørende udøvelse af tv-
radiospredningsvirksomhed
(KOM(2005)0646 – C6-0443/2005 – 2005/0260(COD))

Rådgivende ordfører: Heide Rühle



(Ekstern oversættelse)

PE 374.499v01-00 2/34 PA\620957DA.doc

DA

PA_Legam



(Ekstern oversættelse)

PA\620957DA.doc 3/34 PE 374.499v01-00

DA

1 EUT C ##, ##, s. ##.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Kultur- og 
Uddannelsesudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag 
i sin betænkning:

Kommissionens forslag1 Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
BETRAGTNING 4

(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. Nærværende 
direktiv bør derfor fremme udviklingen af 
disse tjenester inden for det indre marked.

Begrundelse

Begrundelsen for ændringen af direktiv om ”fjernsyn uden grænser” er at tilpasse de 
juridiske bestemmelser med den seneste teknologiske udvikling på markedet samt at tilbyde 
markedsaktørerne én samlet lovtekst, som klarlægger de juridiske bestemmelser og derved 
bidrager til at skabe et europæisk informationsrum, som er en af de tre grundsøjler i i2010-
initiativet.

Ændringsforslag 2
BETRAGTNING 10



(Ekstern oversættelse)

PE 374.499v01-00 4/34 PA\620957DA.doc

DA

(10) Da der nu indføres et sæt harmoniserede 
minimumskrav i artikel 3c til 3h må
medlemsstaterne på de områder, der 
harmoniseres i dette direktiv, ikke længere 
afvige fra oprindelseslandsprincippet af 
hensyn til beskyttelsen af mindreårige, 
bekæmpelsen af enhver tilskyndelse til had på
grund af race, køn, religion eller nationalitet, 
og krænkelser af enkeltpersoners værdighed 
eller beskyttelsen af forbrugere, som 
omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2000/31/EF, artikel 3, stk. 4.

(10) Da der nu indføres et sæt harmoniserede 
minimumskrav i artikel 3c til 3h må
medlemsstaterne på de områder, der 
harmoniseres i dette direktiv, ikke længere 
afvige fra oprindelseslandsprincippet af 
hensyn til beskyttelsen af mindreårige, 
respekten for handicappedes rettigheder, 
bekæmpelsen af enhver tilskyndelse til had på
grund af race, etnisk oprindelse, køn, 
religion, nationalitet, alder, seksuel 
orientering eller handicap og krænkelser af 
enkeltpersoners værdighed eller beskyttelsen 
af forbrugere, som omhandlet i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 2000/31/EF, 
artikel 3, stk. 4.

Begrundelse

Med nærværende direktiv indføres en minimumsharmonisering, som derved danner grundlag 
for det gældende oprindelseslandsprincip. Disse forslag skal være i overensstemmelse med 
definitionerne i direktiv 2000/78/EF og således dække såvel forskelsbehandling på grund af 
handicap, etnisk oprindelse, alder og seksuel orientering.

Ændringsforslag 3
BETRAGTNING 13
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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, der er af samme 
karakter som programlagt fjernsyn, 
uafhængigt af hvilken platform de leveres 
fra, uanset om de er programlagte eller 
bygger på selvvalg, på den måde de 
anvendes til at informere, underholde og 
oplyse. Den omfatter derfor enhver form for 
økonomisk virksomhed, herunder den, der 
udøves af public service-virksomheder.
Definitionen af audiovisuelle 
medietjenester omfatter dog ikke ikke-
økonomiske aktiviteter, som normalt leveres 
vederlagsfrit, f.eks. blogger og andet 
brugerindhold eller enhver anden form for 
privat korrespondance, f.eks. e-mail og 
private websteder. Den udelukker også alle 
tjenester, der ikke har til formål at 
distribuere audiovisuelt indhold, dvs. hvis 
eventuelle audiovisuelle indhold blot er en 
biomstændighed ved tjenesten og ikke dens 
hovedformål, f.eks. 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, f.eks. en søgemaskine. 
Definitionen omfatter desuden ikke 
tjenester, der ikke udelukkende eller 
hovedsageligt består i fremføring af 
signaler via elektroniske 
kommunikationsnet, den omfatter heller 
ikke onlinespil, så længe hovedformålet 
med de audiovisuelle medietjenester ikke er 
opnået. Endelig omfatter definitionen 
heller ikke informationssamfundets 
tjenester, som er defineret i artikel 1 i 
direktiv 98/48/EF.

Begrundelse

Som Kommissionen selv har understreget skal direktivet ikke omfatte ikke-økonomiske 
aktiviteter. Private websider samt andet privat indhold, f.eks. blogger skal ikke reguleres. Det 
samme bør være gældende for semi-privat indhold, f.eks. information fra lokale klubber eller 
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skolebegivenheder. Dette er også i overensstemmelse med definitionen af tjenester i traktatens 
artikel 50. Teksten bør derfor udtrykkeligt udelukke indhold af den art fra 
anvendelsesområdet. 

Ændringsforslag 4
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-mails, 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.

udgår

Begrundelse

Betragtning 14 kan udgå, da teksten er indarbejdet i betragtning 13

Ændringsforslag 5
BETRAGTNING 16

(16) Udtrykket 'audiovisuel' betegner levende 
billeder med eller uden lyd og omfatter 
således stumfilm, men ikke lydtransmission 
eller radio.

(16) I nærværende direktiv betegner 
udtrykket 'audiovisuel' levende billeder med 
eller uden lyd og omfatter således stumfilm, 
men ikke lydtransmission eller 
radiotransmissionstjenester.

Begrundelse

Begrebet "audiovisuelle tjenester" omfatter i andre europæiske og internationale retsakter som 
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f.eks. i WTO-klassifikationen om tjenesteydelser under Punkt D foruden fjernsyn 
også radio. Det skal sikres, at det foreliggende direktiv ikke berører disse definitioner, 
og at radio i øvrigt fortsat er en del af de audiovisuelle tjenester.

Ændringsforslag 6
BETRAGTNING 18

(18) Ud over reklame og teleshopping 
defineres det bredere begreb 'audiovisuel 
kommerciel kommunikation'. Det indbefatter 
levende billeder med eller uden lyd, som 
følger audiovisuelle medietjenester 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 
erhvervsvirksomhed. Det omfatter således 
ikke public service-meddelelser og 
vederlagsfrie indslag til fordel for 
velgørenhed. 

(18) Ud over reklame og teleshopping 
defineres det bredere begreb 'audiovisuel 
kommerciel kommunikation'. Det indbefatter 
levende billeder med eller uden lyd, som 
transmitteres som en del af audiovisuelle 
medietjenester 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 
erhvervsvirksomhed. Det omfatter således 
ikke public service-meddelelser og 
vederlagsfrie indslag til fordel for 
velgørenhed. 

Begrundelse

Ordlyden skal tilpasses teknikkerne bedre for at øge retssikkerheden

Ændringsforslag 7
BETRAGTNING 25
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(25) I meddelelsen til Rådet og Europa-
Parlamentet om bedre regulering for vækst 
og beskæftigelse i Den Europæiske Union 
understregede Kommissionen, at der måtte 
foretages en omhyggelig analyse af, hvilken 
reguleringsmetode der er mest 
hensigtsmæssig, og især om lovgivning er at 
foretrække i en bestemt sektor for et bestemt 
problem, eller om man bør overveje 
alternative metoder, f.eks. samregulering 
eller selvregulering. For samregulering og 
selvregulering findes de definitioner, 
kriterier og procedurer, der blev opnået 
enighed om, i den interinstitutionelle aftale 
om bedre lovgivning1. Erfaringerne viste, at 
sam- og selvregulering, der gennemføres 
efter medlemsstaternes forskellige 
retstraditioner, kan spille en væsentlig rolle 
for realiseringen af en højere grad af 
forbrugerbeskyttelse.

(25) I meddelelsen til Rådet og Europa-
Parlamentet om bedre regulering for vækst 
og beskæftigelse i Den Europæiske Union 
understregede Kommissionen, at der måtte 
foretages en omhyggelig analyse af, hvilken 
reguleringsmetode der er mest 
hensigtsmæssig, og især om lovgivning er at 
foretrække i en bestemt sektor for et bestemt 
problem, eller om man bør overveje 
alternative metoder, f.eks. samregulering 
eller selvregulering. Erfaringerne viste, at 
sam- og selvregulering, der gennemføres 
efter medlemsstaternes forskellige 
retstraditioner, kan spille en væsentlig rolle 
for realiseringen af en højere grad af 
forbrugerbeskyttelse. Derved kan 
selvregulering udgøre en alternativ metode 
til at gennemføre visse af nærværende 
direktivs bestemmelser, men kan ikke 
fuldstændig erstatte de lovgivende 
myndigheders forpligtelser. Samregulering 
skaber det nødvendige ”juridiske bånd”
mellem selvregulering og den nationale 
lovgiver.

1 EUT C 321, 31.12.2003, s. 1.

Begrundelse

Medlemslandene skal tilskynde til etablering af samreguleringsordninger på de områder, der 
samordnes gennem direktivet. De er ikke forpligtede til at anvende sådanne ordninger. Hvis 
de gør, skal ordningerne nyde bred accept blandt de vigtigste berørte parter og rumme midler 
til effektiv håndhævelse. Hvis medlemslandene overdrager opgaven med at opnå formålene 
med direktiverne til selvregulerende organer skal overdragelsesmekanismen være 
tilstrækkeligt præcis, således at man sikrer, at man kan tage lovgivningsforanstaltninger i 
anvendelse, hvis de selvregulerende midler til at opnå direktivets formål slår fejl.

Ændringsforslag 8
BETRAGTNING 27
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(27) For at værne om den grundlæggende 
frihed til at modtage oplysninger og sikre, at 
seernes interesser i EU nyder den fornødne 
beskyttelse i fuldt omfang, bør 
enerettighedshavere til begivenheder, der har 
offentlighedens interesse, yde andre tv-
spredningsvirksomheder og mellemled, der 
optræder på vegne af tv-
spredningsvirksomheder, ret til at benytte 
korte uddrag i generelle nyhedsprogrammer 
på loyale, rimelige og ikke-diskriminerende 
vilkår under behørig hensyntagen til 
enerettighederne. Vilkårene bør meddeles i 
god til før hver begivenhed, der har 
offentlighedens interesse, således at andre har 
tid til at gøre brug af deres ret. Sådanne 
korte uddrag bør som hovedregel ikke være 
længere end 90 sekunder.

(27) For at værne om den grundlæggende 
frihed til at modtage oplysninger og sikre, at 
seernes interesser i EU nyder den fornødne 
beskyttelse i fuldt omfang, bør 
enerettighedshavere til begivenheder, der har 
offentlighedens interesse, yde andre tv-
spredningsvirksomheder og mellemled, der 
optræder på vegne af en tv-
spredningsvirksomhed, ret til at benytte 
korte uddrag i generelle nyhedsprogrammer, 
men ikke hvad angår 
underholdningsprogrammer. Som en 
hovedregel, skal adgang til korte uddrag 
tildeles på loyale, rimelige og ikke-
diskriminerende vilkår mod et rimeligt 
vederlag og under behørig hensyntagen til 
enerettighederne og bør ikke vare længere 
end 90 sekunder. Vilkårene bør meddeles i 
god til før hver begivenhed, der har 
offentlighedens interesse, således at andre har 
tid til at gøre brug af deres ret. Retten til 
adgang til nyheder bør kun gælde, hvor det 
er nødvendigt. Derfor skal der i tilfælde, 
hvor en anden tv-spredningsvirksomhed i 
det samme medlemsland har købt eneretten 
til den pågældende begivenhed, søges 
adgang hos pågældende tv-
spredningsvirksomhed.

Begrundelse

Retten til korte reportager udøves traditionelt gennem bilaterale aftaler, og dette bør 
anerkendes i direktivets ordlyd. Hvis man giver fri adgang til en tv-spredningsvirksomheds 
signal, skaber det betydelige problemer hvad angår ophavsret og krænker tv-
spredningsvirksomhedens og/eller rettighedshaverens ejendomsret. Tv-
spredningsvirksomheden har ikke nødvendigvis retten til tv-transmission i andre EU 
medlemslande. Da medlemslandene har valgt forskellige tilgange, hvad angår retten til 
information, bør dette direktiv indeholde en neutral bestemmelse, hvorved man overlader det 
til medlemslandene at bestemme hvilket retligt instrument, der skal anvendes, når direktivet 
indarbejdes i den nationale lovgivning.

Ændringsforslag 9
BETRAGTNING 28
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(28) Ikke-lineære tjenester adskiller sig fra 
lineære tjenester, hvad angår brugernes 
valgmuligheder med hensyn til indhold og 
tidspunkt, og hvad angår deres 
samfundsmæssige virkninger. Derfor er det 
rimeligt at fastsætte mindre strenge regler for 
ikke-lineære tjenester, som kun skal 
overholde grundreglerne i artikel 3c til 3h. 

(28) Ikke-lineære tjenester adskiller sig fra 
lineære tjenester, hvad angår brugernes 
valgmuligheder med hensyn til indhold og 
tidspunkt, og hvad angår deres 
samfundsmæssige virkninger. Derfor er det 
rimeligt at fastsætte mindre strenge regler for 
ikke-lineære tjenester, som kun skal 
overholde grundreglerne i artikel 3c til 3h. 
Det høje niveau af forbrugervalg og -
kontrol indikerer, at nye tjenester, f.eks. 
selvvalgsvideo (video-on-demand), 
gentagne indholdssløjfer eller direkte 
streaming af begivenheder, som ikke er 
indeholdt i en lineær tjeneste, skal 
defineres som ikke-lineære tjenester uanset 
deres indhold.

Begrundelse

EU-kommisionen har i sin forklarende note til forslaget til direktivet understreget at enhver 
"pull"-tjeneste skal defineres som en ikke-lineær tjeneste. Endvidere giver innovative 
tjenester, f.eks. gentagne indholdssløjfer, forbrugeren mulighed for at vælge, hvornår og 
hvorledes det udbudte indhold forbruges. Nye anordninger og programmer giver forbrugeren 
yderligere funktioner og kontrol over, hvad der ses. Desuden er en skelnen på baggrund af en 
tjenestes emne ikke i overensstemmelse med en definition, der knytter den til den person, der 
bestemmer programfladen og brugerens beslutning. Derfor kan en ikke-lineær tjeneste være 
sammensat af sportsbegivenheder, koncerter, film og andre begivenheder på en pay-per-view-
basis.

Derfor må tjenester, f.eks. gentagne indholdssløjfer og direkte streaming anses som ikke-
lineære. Dette skal udtrykkes præcist i direktivets tekst, således at der klart skelnes mellem 
lineære og ikke-lineære tjenester, hvad angår e-handelsdirektivets anvendelsesområde.

Ændringsforslag 10
BETRAGTNING 30
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(30) I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet begrænses dette 
direktiv til de foranstaltninger, som er strengt 
nødvendige for at opnå et velfungerende 
indre marked. Hvor det er nødvendigt, at 
foranstaltninger træffes på fællesskabsplan, 
og for at sikre, at der etableres et område, 
der reelt er uden indre grænser for 
audiovisuelle medietjenester, skal direktivet 
sikre en høj grad af beskyttelse af almene 
hensyn og især beskyttelse af mindreårige og 
den menneskelige værdighed.

(30) I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet begrænses dette 
direktiv til de foranstaltninger, som er strengt 
nødvendige for at opnå et velfungerende 
indre marked. Hvor det er nødvendigt, at 
foranstaltninger træffes på fællesskabsplan, 
og for at sikre, at der etableres et område, 
der reelt er uden indre grænser for 
audiovisuelle medietjenester, skal direktivet 
sikre en høj grad af beskyttelse af almene 
hensyn og især beskyttelse af mindreårige, 
handicappedes rettigheder og den 
menneskelige værdighed.

Begrundelse

Nu til dags er de audiovisuelle medier, især tv, i ret høj grad en kanal til at indhente 
oplysninger, uddannelse, kulturelt indhold og en fritidsbeskæftigelse. Derfor er det strengt 
nødvendigt, at der i forbindelse med ethvert fremskridt, der gøres, i rimelig grad tages højde 
for alle europæiske borgeres eventuelle behov, især de handicappede, da de ellers ville 
forblive udelukket fra den brede vifte af fordele, som det moderne samfund og især digitalt 
fjernsyn kan give. 

Ændringsforslag 11
BETRAGTNING 33

(33) Ingen af dette direktivs bestemmelser 
om beskyttelse af mindreårige og den 
offentlige orden, kræver nødvendigvis, at 
de pågældende indgreb gennemføres som 
forudgående kontrol med de audiovisuelle 
medietjenester. 

udgår

Begrundelse

Af den frie adgang til ikke-lineære tjenester og censurforbudet for alle audiovisuelle medier 
følger, at der under ingen omstændigheder må ske en forudgående kontrol heraf. 
Formuleringen "ikke ubetinget" er misvisende og dens udsagnskraft uklar.

Ændringsforslag 12
BETRAGTNING 35
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(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, skal
medlemsstaterne også gøre rede især 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 kan rumme i sig muligheden 
for delvis at erstatte lineære tjenester og 
traditionelle distributionskanaler, f.eks. dvd 
og andre fysiske lagerenheder. Derfor bør 
de, når det er muligt, fremme produktionen 
og distributionen af europæiske programmer 
og dermed aktivt bidrage til, at den kulturelle 
mangfoldighed fremmes. Medlemslandene 
bør derfor med jævne mellemrum 
undersøge deres indvirkning på
produktionen og distributionen af 
europæiske programmer og fremme af den 
kulturelle mangfoldighed. I beretningerne i 
medfør af artikel 3f, stk. 3, kan
medlemsstaterne på længere sigt gøre rede 
for tiltag til at fremme europæiske 
programmer og kulturel mangfoldighed, 
især tiltag som minimumsinvesteringer i 
europæiske programmer, som er 
proportionelt med deres omsætning. En 
minimumsandel af europæiske programmer 
inden for udbuddet af audiovisuelle 
medietjenester og attraktiv eksponering af 
europæiske programmer i elektroniske 
programoversigter.

Begrundelse

Formuleringen er uklar og skal præciseres, da der også er konkurrence med traditionelle 
distributionskanaler, som ikke er forpligtede til at hjælpe med udviklingen af europæiske 
programmer. Hvis de skal have lige vilkår, bør man tage højde for alle omstændigheder, og vi 
bør derfor være forsigtige med at indføre nye forpligtelser..

Ændringsforslag 13
BETRAGTNING 35 A (ny)
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(35a) Parter, som blot bundter eller 
transmitterer audiovisuelle medietjenester 
eller udbyder til salg pakker af sådanne 
tjenester, for hvilke de ikke har redaktionelt 
ansvar, bør ikke betragtes som 
medietjenesteudbydere. Derfor falder ren 
bundtning, transmission eller gensalg af 
indholdsudbud, som tredjemand har det 
redaktionelle ansvar for, ikke inden for 
dette direktivs anvendelsesområde og er 
derfor underlagt direktiv 2000/31.

Begrundelse

Det bør præciseres at – til dags dato – er ren bundtning, transmission eller gensalg af 
indholdsudbud, som tredjemand har det redaktionelle ansvar for som medietjenesteudbydere, 
ikke indeholdt i direktivets anvendelsesområde. Denne præcisering er nødvendig, da 
udbyderne ikke har nogen indflydelse på og derfor ingen kontrol over det pågældende 
indhold. 

Ændringsforslag 14
BETRAGTNING 40

(40) Udviklingen inden for handel og 
teknologi betyder, at brugerne får flere 
valgmuligheder og større ansvar, når de 
bruger de audiovisuelle medietjenester. For 
at blive ved med at stå i et rimeligt forhold til 
målene af almen interesse, må reguleringen 
rumme en vis fleksibilitet for lineære 
audiovisuelle medietjenester. 
Adskillelsesprincippet bør begrænses til at 
gælde reklamer og teleshopping, 
produktplacering bør tillades under visse 
omstændigheder, og visse kvantitative 
restriktioner bør ophæves. Skjult 
produktplacering bør dog være forbudt.
Adskillelsesprincippet bør ikke hindre brug af 
nye reklameteknikker.

(40) Udviklingen inden for handel og 
teknologi betyder, at brugerne får flere 
valgmuligheder og større ansvar, når de 
bruger de audiovisuelle medietjenester. For 
at blive ved med at stå i et rimeligt forhold til 
målene af almen interesse, må reguleringen 
rumme en vis fleksibilitet for lineære 
audiovisuelle medietjenester. 
Adskillelsesprincippet bør begrænses til at 
gælde reklamer og teleshopping, 
produktplacering bør med forbehold af at 
det ikke er skjult reklame og under visse 
omstændigheder tillades i fiktions-, 
fiktionslignende samt sportsprogrammer, 
og visse kvantitative restriktioner bør 
ophæves. Adskillelsesprincippet bør ikke 
hindre brug af nye reklameteknikker.
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Begrundelse

Der forefindes en bred vifte af forskellige nationale regler vedrørende produktplacering og en 
stor gråzone med retsusikkerhed. Derfor er det gavnligt at koordinere reglerne for 
produktplacering på europæisk niveau, så der skabes lige vilkår.

Ændringsforslag 15
BETRAGTNING 41
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(41) Foruden dette direktivs bestemmelser 
om reklamepraksis m.v. gælder 
bestemmelserne i direktiv 2005/29/EF for 
urimelig handelspraksis som f.eks. 
vildledende og aggressiv handelspraksis i 
audiovisuelle medietjenester. Direktiv 
2003/33/EF, som forbyder reklame for 
cigaretter og andre tobaksvarer i trykte 
medier, informationssamfundstjenester og 
radioudsendelser, berører ikke Rådets 
direktiv 89/552/EØF af 3. oktober 1989 om 
samordning af visse love og administrative 
bestemmelser i medlemsstaterne vedrørende 
udøvelse af tv-radiospredningsvirksomhed; 
dette forhold mellem direktiv 2003/33/EF og 
direktiv 89/552/EØF bør på grund af de 
audiovisuelle medietjenesters særlige 
karakter forblive uændret, når nærværende 
direktiv er trådt i kraft. Artikel 88, stk. 1, i 
direktiv 2001/83/EF19, som forbyder 
offentlig reklame for visse lægemidler, 
gælder, som fastsat i samme artikels stk. 5, 
med forbehold af artikel 14 i direktiv 
89/552/EØF; dette forhold mellem direktiv 
2001/83/EF og direktiv 89/552/EØF bør 
forblive uændret, når nærværende direktiv er 
trådt i kraft.

(41) Det er nødvendigt at sikre, at forholdet 
mellem nærværende direktiv og gældende 
fællesskabslovgivning er 
sammenhængende. Derfor vil 
bestemmelserne i nærværende direktiv have 
forrang i tilfælde af uoverensstemmelse 
mellem bestemmelserne i nærværende 
direktiv og en bestemmelse i en anden 
fællesskabslov, som fastsætter reglerne for 
visse aspekter af adgang til eller udøvelse 
af en audiovisual medietjenesteaktivitet. 
Herved komplementerer nærværende 
direktiv fællesskabsretten. Så foruden dette 
direktivs bestemmelser om reklamepraksis 
m.v. gælder bestemmelserne i direktiv 
2005/29/EF for urimelig handelspraksis som 
f.eks. vildledende og aggressiv 
handelspraksis i audiovisuelle medietjenester. 
Direktiv 2003/33/EF, som forbyder reklame 
for cigaretter og andre tobaksvarer i trykte 
medier, informationssamfundstjenester og 
radioudsendelser, berører ikke Rådets 
direktiv 89/552/EØF af 3. oktober 1989 om 
samordning af visse love og administrative 
bestemmelser i medlemsstaterne vedrørende 
udøvelse af tv-radiospredningsvirksomhed; 
dette forhold mellem direktiv 2003/33/EF og 
direktiv 89/552/EØF bør på grund af de 
audiovisuelle medietjenesters særlige 
karakter forblive uændret, når nærværende 
direktiv er trådt i kraft. Artikel 88, stk. 1, i 
direktiv 2001/83/EF19, som forbyder 
offentlig reklame for visse lægemidler, 
gælder, som fastsat i samme artikels stk. 5, 
med forbehold af artikel 14 i direktiv 
89/552/EØF; dette forhold mellem direktiv 
2001/83/EF og direktiv 89/552/EØF bør 
forblive uændret, når nærværende direktiv er 
trådt i kraft. Endvidere er nærværende 
direktiv med forbehold af fremtidig 
lovgivning fra Europa-Parlamentet og 
Rådet om ernærings- og 
sundhedsanprisninger af fødevarer.
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Begrundelse

Forholdet mellem nærværende direktiv og den gældende retlige ramme skal præciseres for at 
give retssikkerhed.

Ændringsforslag 16
BETRAGTNING 45

(45) Skjult reklame forbydes af dette 
direktiv, fordi den påvirker forbrugerne 
negativt. Forbuddet mod skjult reklame 
omfatter ikke retmæssig produktplacering i 
overensstemmelse med dette direktiv.

udgår

Begrundelse

Er omfattet af betænkning 16.

Ændringsforslag 17
BETRAGTNING 46
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(46) Produktplacering er en realitet i 
spillefilm og tv-programmer, men 
medlemsstaterne har forskellige regler om 
denne praksis. For at sikre lige 
konkurrencevilkår og dermed styrke den 
europæiske mediebranches konkurrenceevne 
må der vedtages regler for produktplacering. 
Den definition af produktplacering, som 
introduceres her, omfatter enhver form for 
audiovisuel kommerciel kommunikation, 
hvorved der i en udsendelse, normalt mod
betaling eller tilsvarende modydelse, vises 
eller henvises til en vare, en tjenesteydelse 
eller et varemærke for en vare eller 
tjenesteydelse. For produktplacering gælder 
de samme kvalitative regler og 
begrænsninger for som reklame.

(46) Produktplacering er en realitet i 
spillefilm og tv-programmer, men 
medlemsstaterne har forskellige regler om 
denne praksis. For at sikre lige 
konkurrencevilkår og dermed styrke den 
europæiske mediebranches konkurrenceevne 
må der vedtages regler for produktplacering 
samtidig med, at skjult reklame, f.eks. 
produktintegration, forbydes på grund af 
de negative følger for forbrugerne . 
Direktivets definition af produktplacering 
omfatter enhver form for audiovisuel 
kommerciel kommunikation, hvorved der af 
eller på vegne af medietjenesteudbyderen i 
en udsendelse, mod eller uden betaling eller 
tilsvarende modydelse, vises eller henvises til 
en vare, en tjenesteydelse eller et varemærke 
for en vare eller tjenesteydelse. For 
produktplacering gælder de samme 
kvalitative regler og begrænsninger for som 
reklame. Produktplacering omfatter dog 
ikke uafhængige redaktionelle beslutninger 
om at anvende et produkt uden uberettiget 
fremhævelse, som udgør en fast bestanddel 
af programmet og som letter produktionen, 
f.eks. anvendelse af præmier, hvoraf 
varemærket fremgår, i audiovisuelle 
medietjenester for børn, som kan være et 
incitament til seere til at deltage og nyde 
programmet. 

Begrundelse

Præciseringen af reglerne for anvendelse af produktplacering bør også trække en linje til 
metoder til skjult annoncering, f.eks. produktintegration og beskytte handlingens integritet. På
den anden side bør lovgivning om produktplacering ikke uforsætligt forbyde eksisterende og 
lovligt praktiserede programformater. F.eks. anvender børneprogrammer ofte præmier –
normalt hvor varemærket fremgår, f.eks. cd’er – som et incitament for seerne til at deltage i og 
nyde programmet. I den nuværende definition ville anvendelse af præmier, hvorpå varemærket 
fremgår, blive udelukket fra børneprogrammer (eftersom produktplacering er forbudt), hvilket 
ville gøre børneprogrammer mindre attraktive.
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Ændringsforslag 18
BETRAGTNING 48 A (ny)

(48a) Handicappedes og ældres ret til at 
deltage i det sociale og kulturelle liv i 
fællesskabet jf. Artikel 25 og 26 i charteret 
om grundlæggende rettigheder er 
uadskillelig fra levering af tilgængelige 
audiovisuelle medietjenester. Adgang til 
audiovisuelle medietjenester omfatter, men 
er ikke begrænset til, tegnsprog, 
undertekstning, lydbeskrivelser, 
lydundertekstning og skærmmenuer, der er 
nemme at forstå.

Begrundelse

I overensstemmelse med Kommissionens forpligtelse til at integrere handicapspørgsmål i alle 
fællesskabspolitikker er det vigtigt at lave en udtrykkelig henvisning til de af charterets 
bestemmelser, der omhandler handicappede og ældre. Endvidere foreslås det, at der laves en 
uudtømmelig liste over de tilgængelighedsfunktioner, som er nødvendige for at overholde 
bestemmelserne i charteret. 

Ændringsforslag 19
ARTIKEL 1, NR. 2

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

(a) "audiovisuel medietjeneste": En tjeneste i 
overensstemmelse med definitionen af 
tjenesteydelser i traktatens artikel 49 og 50, 
hvis hovedformål er at udbyde informerende, 
underholdende eller oplysende levende 
billeder med eller uden lyd til offentligheden 
via elektroniske kommunikationsnet som 
defineret i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2002/21/EF, stk. 2, litra a.

(a) "audiovisuel medietjeneste": En tjeneste i 
overensstemmelse med definitionen af 
tjenesteydelser i traktatens artikel 49 og 50, 
hvis hovedformål er at udbyde informerende, 
underholdende eller oplysende levende 
billeder med eller uden lyd til offentligheden 
via elektroniske kommunikationsnet som 
defineret i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2002/21/EF, stk. 2, litra a.

Definitionen omfatter ikke:
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- informationssamfundstjenester som er 
defineret i artikel 1 i direktiv 98/48/EF,
- tjenester, hvis audiovisuelle indhold blot 
er en biomstændighed ved tjenesten og ikke 
dens hovedformål, og

- elektroniske udgaver af aviser og blade.

Begrundelse

Hermed præciseres direktivets anvendelsesområde som relateret til tv og tv-lignende tjenester, 
som det oprindeligt var meningen, og anerkender skelnen mellem ”massemedier” og 
”personlige tjenester”, f.eks. videoblogger eller brugerindhold. Det giver også retssikkerhed for 
medietjenesteudbydere og forbrugere om hvilken ordning, der gælder for specifikke tjenester.

Ændringsforslag 20
ARTIKEL 1, NR. 2

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

(b) "medietjenesteudbyder": Den fysiske eller 
juridiske person, der har det redaktionelle 
ansvar for valget af audiovisuelt indhold i 
den audiovisuelle medietjeneste og 
bestemmer hvordan det tilrettelægges.

(b) "medietjenesteudbyder": Den fysiske eller 
juridiske person, der har det redaktionelle 
ansvar for valget af audiovisuelt indhold i 
den audiovisuelle medietjeneste og 
bestemmer hvordan det tilrettelægges. 

Definitionen omfatter ikke fysiske eller 
juridiske personer, som blot bundter eller 
transmitterer indhold eller udbyder til salg 
pakker af sådanne tjenester, for hvilke 
tredjemand har redaktionelt ansvar. 

Begrundelse

Ren bundtning, transmission eller gensalg af indholdsudbud, som tredjemand har det 
redaktionelle ansvar for som medietjenesteudbydere, er ikke indeholdt i direktivets 
anvendelsesområde. 

Ændringsforslag 21
ARTIKEL 1, NR. 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) "tv-spredning" og "fjernsynsudsendelse": 
En lineær audiovisuel medietjeneste, som er 
karakteriseret af en kronologisk sekvens af 
forskellige programmer, og hvor 
medietjenesteudbyderen fastlægger 
sendetidspunktet for et givet program på
baggrund af en fastlagt programflade. 
Direkte transmission af begivenheder 
udgør ikke i sig selv udbud af en lineær 
audiovisuel medietjeneste.

Begrundelse

Lineære audiovisuelle medietjenester bør i princippet være af samme karakter som 
traditionelle programlagte transmissionstjenester. Regulering under den mere omfattende tv-
ordning kan kun retfærdiggøres, når udbyderen fastlægger en programflade, der består af 
flere programmer i en kronologisk orden. Dette skal gøres klart i teksten. En begrænsning, 
som udelukkende gælder det tidspunkt, hvor der anmodes om tjenesten, er ikke tilstrækkelig, 
da det ikke kan have nogen betydning, hvorvidt et program udbydes som direkte streaming 
eller - et minut efter programmet er slut - som en selvvalgstjeneste (eller som videobestilling 
(near-video-on-demand)). Denne forskel er rent teknisk. Fokus må lægges på den 
redaktionelle beslutning, da det i sidste ende er planlægningen af programfladen, som spiller 
en vigtig rolle i at influere brugere og i at udøve ekstern kontrol. Det resulterer i at brugeren 
"bæres" fra et program til et andet, og derved kontrolleres hans kommunikationsadfærd af 
udbyderen.

Ændringsforslag 22
ARTIKEL 1, NR. 2

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

(e) "ikke-lineær tjeneste": En audiovisuel 
medietjeneste, hvor brugeren beslutter 
sendetidspunktet for et program på
grundlag af medietjenesteudbyderens 
programudbud

(e) "ikke-lineær tjeneste": En audiovisuel 
medietjeneste, hvor brugeren foretager en 
individuel anmodning om en specifik 
audiovisuel medietjeneste på grundlag af et 
redigeret og varieret programudbud fra 
medietjenesteudbyderen.

Begrundelse

En rent teknisk anvendelse på baggrund af det tidspunkt, hvor et program transmitteres ville 
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stride mod princippet om teknologisk neutralitet, som direktivet tilstræber. Tidspunktet for den 
tekniske transmission kan ikke være relevant for brugeren, udelukkende det tidspunkt, hvor 
han forbruger programmet.

Ændringsforslag 23
ARTIKEL 1, NR. 2

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

(f) "audiovisuel kommerciel 
kommunikation": Levende billeder med eller 
uden lyd, som følger med audiovisuelle 
medietjenesteydelser og som er designet 
direkte eller indirekte til at fremme 
afsætningen af varerne eller 
tjenesteydelserne eller promovere imaget for 
en fysisk eller juridisk person, der udøver 
økonomisk virksomhed.

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

Begrundelse

Definitionen af fremme skal – som i punkt g) og i) – konstrueres subjektivt for at opnå de rette 
resultater. Ellers kan enhver omtale af et produkt eller en tjeneste af redaktionelle årsager 
falde ind under definitionen af "audiovisuel kommerciel kommunikation", hvis det objektivt 
anses for at fremme afsætningen, selv om det ikke er intentionen. På den anden side kan ægte 
reklamer kvalificeres som "audiovisuel kommerciel kommunikation", hvis de ikke havde 
nogen indvirkning og derfor objektivt set ikke fremmede afsætningen, selv om det var 
formålet.

Ændringsforslag 24
ARTIKEL 1, NR. 2

Artikel 1, punkt h (direktiv 89/552/EØF)
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(h) "skjult reklame": Præsentation i ord eller 
billeder af varer, tjenesteydelser, en 
vareproducents eller tjenesteyders navn, 
varemærke eller aktiviteter i programmer, når 
præsentationen efter tv-
spredningsforetagendets hensigt skal tjene 
reklamen og vil kunne vildlede offentligheden 
om sin karakter af reklame. Præsentationen 
anses navnlig for at være tilsigtet, når den 
foretages mod vederlag eller lignende 
betaling.

(h) "skjult reklame": Præsentation i ord eller 
billeder af varer, tjenesteydelser, en 
vareproducents eller tjenesteyders navn, 
varemærke eller aktiviteter i programmer, når 
præsentationen efter 
medietjenesteudbyderens hensigt skal tjene 
som reklame og vil kunne vildlede 
offentligheden om sin karakter af reklame. 
Præsentationen anses navnlig for at være 
tilsigtet, når den foretages mod vederlag eller 
lignende betaling.

Begrundelse

Termen "tv-spredningsforetagende" er ikke længere i overensstemmelse med nærværende 
direktivs tilpasning til den nye teknologiske udvikling og bør derfor ændres.

Ændringsforslag 25
ARTIKEL 1, NR. 2

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

(i) "sponsorering": Ethvert bidrag fra en 
offentlig eller privat virksomhed, der ikke 
udbyder audiovisuelle medietjenester eller 
producerer audiovisuelle værker, til 
finansieringen af programmer, der udbydes af 
audiovisuelle medietjenester, med henblik på
at fremme virksomhedens navn, varemærke, 
image, aktiviteter eller produkter.

(i) "sponsorering": Ethvert bidrag fra en 
offentlig eller privat virksomhed eller fysisk 
person, der ikke udbyder audiovisuelle 
medietjenester eller producerer audiovisuelle 
værker, til direkte eller indirekte finansiering 
af programmer, der udbydes af audiovisuelle 
medietjenester, med henblik på at fremme 
virksomhedens navn, varemærke, image, 
aktiviteter eller produkter.

Begrundelse

Denne ændring bibringer øget retssikkerhed. Sponsorering kan også ydes af fysiske personer 
og finansiering kan gives direkte eller indirekte.

Ændringsforslag 26
ARTIKEL 1, NR. 2

Artikel 1, punkt k (direktiv 89/552/EØF)
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(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 på anmodning af 
medietjenesteudbyderen i et program, der 
udbydes af en audiovisuel medietjeneste, 
mod eller uden vederlag eller lignende 
betaling.

Den juridiske definition af 
produktplacering omfatter dog ikke 
uafhængige redaktionelle beslutninger om 
at anvende produkter uden uberettiget 
fremhævelse, som udgør en fast bestanddel 
af programmet, og som letter 
produktionen, f.eks. præmier, accessoriske 
genstande og rekvisitter.

Begrundelse

Udbyderen af audiovisuelle medietjenester har behov for retssikkerhed.. Den nye regulering 
om produktplacering bør ikke uforsætligt forbyde eksisterende og lovligt praktiserede 
programformater. F.eks. anvender børneprogrammer ofte præmier – normalt hvor 
varemærket fremgår, f.eks. cd’er – som et incitament for seerne til at deltage i og nyde 
programmet. I den nuværende definition ville anvendelse af præmier, hvorpå varemærket 
fremgår, blive udelukket fra børneprogrammer (eftersom produktplacering er forbudt), 
hvilket ville gøre børneprogrammer mindre attraktive.

Ændringsforslag 27
ARTIKEL 1, NR. 2

Artikel 1, punkt k a (ny) (direktiv 89/552/EØF)
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(ka) "Produktintegration": Enhver 
indlemmelse af et produkt eller en 
henvisning til et produkt, en tjeneste eller et 
varemærke for et produkt eller en tjeneste 
af eller på anmodning af 
medietjenesteudbyderen mod et vederlag 
eller lignende betaling i programmets 
handling, således at produktet fremstår 
som om det støttes af programmet eller 
personerne i programmet.

Begrundelse

Vi må holde indhold og annoncering adskilt. Integrering af reklamer i programmer er blevet 
en realitet i USA, og der er en stigende bekymring for, at det ødelægger kvaliteten af 
programmerne. Vi bør undgå at gentage deres fejl. I Europa bør vi sige "nej" til integration 
af reklamer og reklameindhold og i det mindste vedholde vores egne handlingers integritet.

Ændringsforslag 28
ARTIKEL 1, NR. 2

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

(kb) "Nyheder" eller 
"nyhedsprogrammer": De daglige nyheder, 
nyhedsudsendelser, politiske og 
nutidige programmer, blade og 
aktualitetsprogrammer, herunder på
områderne videnskab, kultur, 
samfundsforhold ("bløde nyheder").

Begrundelse

Nødvendig præcisering for at sikre retssikkerheden. 

Ændringsforslag 29
ARTIKEL 1, NR. 2

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



(Ekstern oversættelse)

PA\620957DA.doc 25/34 PE 374.499v01-00

DA

(kc) "Audiovisuelle medietjenester for 
børn": Enhver medietjeneste, som er 
defineret i artikel 1, litra a, og som er rettet 
mod børn.

Begrundelse

Nødvendig definition for at sikre retssikkerheden. 

Ændringsforslag 30
ARTIKEL 1, NR. 5

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

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

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

Begrundelse

Der findes adskillige eksempler fra mobilkommunikation og internettet på at en effektiv 
gennemførelse af bestemmelserne i direktivet også kan opnås gennem selvregulering. Derfor 
anføres det i forslagets betragtning 25 at selv- og samregulering spiller væsentlige roller i at 
garantere forbrugerbeskyttelse og at begge bør tages med i overvejelserne, især med 
henvisning til den påtænkte "bedre regulering".

Ændringsforslag 31
ARTIKEL 1, NR. 6

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

1. Med forbehold af andre kontraktuelle 
aftaler mellem de pågældende tv-
spredningsforetagender kan
medlemsstaterne sørge for, at tv-
spredningsforetagender, der har retmæssige 
bevillinger, og som er etableret i andre 
medlemsstater, på rimelige og fornuftige 
vilkår og uden forskelsbehandling og mod et 
rimeligt vederlag kan få adgang til at sende 
korte nyhedsindslag om arrangementer, der 
vækker stærk interesse i offentligheden og 
transmitteres af et tv-spredningsforetagende 
under deres jurisdiktion. 

2. Korte nyhedsindslag kan frit vælges af tv-
spredningsforetagenderne fra det 
transmitterende tv-spredningsforetagendes 
signal. Som minimum skal kilden 
identificeres.

Begrundelse

Retten til korte reportager udøves traditionelt gennem bilaterale aftaler, og dette bør 
anerkendes i direktivets ordlyd. Hvis man giver fri adgang til et tv-spredningsforetagendes 
signal, skaber det betydelige problemer. hvad angår ophavsret, og krænker tv-
spredningsforetagendets og/eller rettighedshaverens ejendomsret. Tv-spredningsforetagendet 
har ikke nødvendigvis retten til tv-transmission i andre EU medlemslande. 

Da medlemslandene har valgt forskellige tilgange, hvad angår retten til information, bør 
dette direktiv indeholde en neutral bestemmelse, hvorved man overlader det til 
medlemslandene at bestemme hvilket retligt instrument, der skal anvendes, når direktivet 
indarbejdes i den nationale lovgivning.

Ændringsforslag 32
ARTIKEL 1, NR. 6

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

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

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

Ændringsforslag 33
ARTIKEL 1, NR. 6

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

(c) oplysninger, som gør det muligt at 
kontakte medietjenesteudbyderen hurtigt, 
direkte og effektivt, herunder udbyderens e-
postadresse og websted

(c) oplysninger, som gør det muligt at 
kontakte medietjenesteudbyderen hurtigt, 
direkte og effektivt, herunder udbyderens e-
postadresse eller websted.

Begrundelse

Sproglig præcisering

Ændringsforslag 34
ARTIKEL 1, NR. 6

Artikel 3c, punkt d (direktiv 89/552/EØF)

((d) i givet fald den kompetente lovgivende 
myndighed.

(d) i givet fald den relevante 
tilsynsmyndighed.

Begrundelse

Nødvendig præcisering for at sikre retssikkerheden.

Ændringsforslag 35
ARTIKEL 1, NR. 6

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

Begrundelse

Der er også konkurrence med traditionelle distributionskanaler, som ikke er forpligtede til at 
hjælpe med udviklingen af europæiske programmer. Hvis de skal have lige vilkår, bør man tage 
højde for alle omstændigheder, og vi bør derfor være forsigtige med at indføre nye 
forpligtelser.

Ændringsforslag 36
ARTIKEL 1, NR. 6

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

3. Medlemsstaterne indberetter til 
Kommissionen, hvordan foranstaltningen i 
stk. 1 er gennemført, senest ved udgangen af 
det fjerde år efter vedtagelsen af dette 
direktiv og derefter hvert tredje år.

3. Medlemsstaterne indberetter til 
Kommissionen, hvordan foranstaltningen i 
stk. 1 er gennemført, senest ved udgangen af 
det fjerde år efter vedtagelsen af dette 
direktiv og derefter hvert andet år.

Begrundelse

En to-årig periode passer bedre ind i den samlede tidsramme. Tre år er forholdsvis lang tid i 
betragtning af de nye tjenesters hurtige udvikling. .

Ændringsforslag 37
ARTIKEL 1, NR. 6

Artikel 3f, stk. 4 (direktiv 89/552/EØF)
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4. På grundlag af medlemsstaternes 
oplysninger aflægger Kommissionen rapport 
til Europa-Parlamentet og Rådet om 
anvendelsen af stk. 1 og redegør herunder for 
den markedsmæssige og teknologiske 
udvikling.

4. På grundlag af medlemsstaternes 
oplysninger aflægger Kommissionen rapport 
til Europa-Parlamentet og Rådet om 
anvendelsen af stk. 1 og redegør herunder for 
den markedsmæssige og teknologiske 
udvikling samt målet om kulturel 
mangfoldighed.

Begrundelse

Som Kommissionen understreger i sin forklarende note (og i betragtning 3) har de 
audiovisuelle medietjenester ikke blot stor betydning for den økonomiske og teknologiske 
udvikling, men også en stor indflydelse såvel i demokratiet som på den kulturelle 
mangfoldighed..

Ændringsforslag 38
ARTIKEL 1, NR. 6

Artikel 3g, punkt d (direktiv 89/552/EØF)

(d) Alle former for audiovisuel kommerciel 
kommunikation og teleshopping vedrørende 
cigaretter og andre tobaksvarer er forbudt.

(d) Alle former for audiovisuel kommerciel 
kommunikation vedrørende cigaretter og 
andre tobaksvarer er forbudt.

Begrundelse

Overflødigt

Ændringsforslag 39
ARTIKEL 1, NR. 6

Artikel 3g, punkt f (direktiv 89/552/EØF)
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(f) Audiovisuel kommunikation må ikke 
skade mindreårige moralsk eller fysisk. Den 
må derfor ikke direkte tilskynde mindreårige 
til at købe et produkt eller tjenesteydelse ved 
at udnytte deres manglende erfaring eller 
deres godtroenhed, direkte opfordre dem til 
at overtale deres forældre eller andre til at 
købe de varer eller tjenesteydelser, der 
reklameres for, udnytte mindreåriges særlige 
tillid til forældre, lærere eller andre eller uden 
grund vise mindreårige i farlige situationer.

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

Begrundelse

Sproglig præcisering.

Ændringsforslag 40
ARTIKEL 1, NR. 6

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

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

(f) Audiovisuel kommerciel kommunikation 
må ikke skade mindreårige moralsk eller 
fysisk. Den må derfor ikke direkte eller 
indirekte tilskynde mindreårige til at købe et 
produkt eller tjenesteydelse, direkte eller 
indirekte opfordre dem til at overtale deres 
forældre eller andre til at købe de varer eller 
tjenesteydelser, der reklameres for, udnytte 
mindreåriges særlige tillid til forældre, lærere 
eller andre eller vise mindreårige i farlige 
situationer med mindre det kan forsvares i 
kursus- eller uddannelsesøjemed.

Begrundelse

Udtrykket "uden grund" er ret upræcist og kan ikke give en ordentlig retssikkerhed.
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Ændringsforslag 41
ARTIKEL 1, NR. 6

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

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

1. Produktintegration er som hovedregel 
forbudt. Produktplacering er forbudt 
undtaget i fiktions-, fiktionslignende og 
sportsprogrammer. Nyheder og 
aktualitetsprogrammer, religiøse 
programmer og dokumentarprogrammer 
må ikke sponsoreres.

Hvor det er tilladt, skal audiovisuelle 
medietjenester, der er sponsoreret eller 
indeholder produktplacering, opfylde 
følgende krav:

Begrundelse

Vi må holde indhold og annoncering adskilt. Integrering af reklamer i programmer er blevet en 
realitet i USA, og der er en stigende bekymring for, at det ødelægger kvaliteten af 
programmerne. Vi bør undgå at gentage deres fejl. I Europa bør vi sige "nej" til integration af 
reklamer og reklameindhold og i det mindste vedholde vores egne handlingers integritet.

Ændringsforslag 42
ARTIKEL 1, NR. 6

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

(ba) de må ikke indeholde 
produktplacering, hvor der er en uberettiget 
fremhævelse af produkterne. Hvorvidt 
pågældende mærke, vare eller 
tjenesteydelse er "uberettiget fremhævet" 
bestemmes af om det/n optræder gentagne 
gange eller af hvorledes den fremstår i 
forhold til indholdet af de programmer, 
hvori det/den optræder.
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Begrundelse

I sin "fortolkningsmeddelelse om visse aspekter ved bestemmelserne i direktivet om "fjernsyn 
uden grænser" (2004/C 102/02)" fremsætter Kommissionen kriteriet om "uberettiget 
fremhævelse" med det formål at hjælpe nationale myndigheder med at skelne mellem skjult 
reklame og lovlig henvisning til varer, tjenesteydelser, varemærker og virksomheder. Mange 
medlemslande har benyttet kravet om uberettiget fremhævelse til at beskytte seernes 
interesser. Ved at inkludere kriteriet om uberettiget fremhævelse i direktivets juridisk 
bindende tekst kan man øge retssikkerheden, give råd om, hvordan produkter skal optræde 
mindst påfaldende, og sikre at uønskede former for produktplacering, f.eks. 
produktintegration ikke bliver anvendt i europæiske programmer.

Ændringsforslag 43
ARTIKEL 1, NR. 6

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

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

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

Begrundelse

Der skal være en præcisering af ansvaret.

Ændringsforslag 44
ARTIKEL 1, NR. 6

Artikel 3h, stk. 2 (direktiv 89/552/EØF)
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2. 2. Audiovisuelle medietjenester må ikke 
sponsoreres af foretagender, hvis 
hovedvirksomhed er fremstilling eller salg af 
cigaretter og andre tobaksvarer. 
Audiovisuelle medietjenester må endvidere 
ikke indeholde placering af tobaksprodukter 
eller cigaretter eller produktplacering fra 
virksomheder, hvis hovedaktivitet er 
fremstilling eller salg af cigaretter eller andre 
tobaksprodukter. 

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

Begrundelse

Der skal være en præcisering af ansvaret.

Ændringsforslag 45
ARTIKEL 1, NR. 6

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

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

udgår

Begrundelse

Er omfattet af ændringsforslag 41.

Ændringsforslag 46
ARTIKEL 1, NR. 6

Artikel 3ha, (ny) (direktiv 89/552/EØF)

Artikel 3ha
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Tilgængelighed
1. Medlemslandene skal tage de 
nødvendige foranstaltninger i brug for 
gradvist at sikre, at audiovisuelle 
medietjenester under deres jurisdiktion 
bliver fuldt tilgængelige for handicappede. 

2. Medlemslandene skal hvert andet år 
indgive en national beretning vedrørende
gennemførelsen af denne artikel til 
Kommissionen.

Rapporten skal især indeholde statistiske 
oversigter over de fremskridt, der er opnået, 
med henblik på at skabe tilgængelighed jf. 
stk. 1, eventuel årsag til, at de ikke har 
opnået fremskridt, samt de tiltag, der er 
taget i brug eller forventes at blive taget i 
brug for at opnå det.  

Begrundelse

Tilgængelighed til audiovisuelle medietjenester er vigtigt for at sikre, at det indre marked 
fungerer tilfredsstillende jf. betragtning 30. Handicappede og/eller ældre, for hvem emnet 
tilgængelighed også er væsentligt, repræsenterer en betydelig andel af forbrugere af 
audiovisuelle tjenester. Ifølge Institute of Hearing Research lever over 81 millioner europæere 
med tab af hørelse, derudover er der over 30 millioner europæere, der er blinde eller lider af 
nedsat syn. Undersøgelsen har vist at et overvældende antal handicappede og/eller ældre ser 
fjernsyn. Dette er et marked, som skal dækkes. Med en forpligtelse til at levere tilgængelige 
audiovisuelle medietjenester ville der utvivlsomt blive skabt en større og sund konkurrence 
blandt tjenesteudbydere, og dette ville øge det indre markeds funktion. .

Ændringsforslag 47
ARTIKEL 1, NR. 9

Artikel 10 (direktiv 89/552/EØF)
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1. Fjernsynsreklamer og teleshopping skal 
klart kunne identificeres som sådanne og
holdes klart adskilte fra den øvrige 
programvirksomhed med optiske og/eller 
akustiske midler.

1. Fjernsynsreklamer og teleshopping skal 
klart kunne identificeres som sådanne og 
holdes klart adskilte fra det redaktionelle 
indhold. Med forbehold af anvendelse af 
nye reklameteknikker, skal 
fjernsynsreklamer og teleshopping holdes 
klart adskilte fra den øvrige 
programvirksomhed med optiske og/eller 
akustiske og/eller spatielle midler.

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

Begrundelse

Fastholdelsen af reglen om at isolerede indslag skulle forblive undtagelsen (med undtagelse af 
sportsprogrammer) ville sætte en kunstig begrænsning på tv-spredningsforetagendets mulighed 
for at udforske nye fleksible pausemønstre sammen med seerne. Nylige undersøgelser viser, at 
seere faktisk foretrækker reklameindslag frem for reklameblokke, da de er mindre 
forstyrrende end lange pauser.

Ændringsforslag 48
ARTIKEL 1, NR. 10

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

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

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.  

Der må ikke indsættes reklamer eller 
teleshoppingindslag i gudstjenester."

Der må ikke indsættes reklamer eller 
teleshoppingindslag i gudstjenester."

Begrundelse
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Introduktionen af en 35-minutters regel ville uundgåeligt føre til tab af indtægt for dem, der 
investerer i disse mindre indbringende genrer. Da de fleste nyheds- og børneprogrammer ikke 
varer længere end 30 minutter, kunne det reelt helt fjerne annoncering fra disse programmer. 
Resultatet ville være en nedsat interesse for og investering i nyheds- og børneprogrammer, 
især originale europæiske programmer. Derfor er bibeholdelsen af den nuværende 30-
minutters regel af yderste vigtighed for disse genres finansielle overlevelsesevne. 

Ændringsforslag 49
ARTIKEL 1, NR. 13

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

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

2. Annonceringer fra tv-
spredningsforetagendet af egne programmer, 
eller programmer fra en anden
medietjenesteudbyder, som tilhører samme 
virksomhedskoncern, og af produkter med 
direkte tilknytning til disse programmer, 
sponsorannonceringer og produktplacering 
er ikke omfattet af stk. 1."

Begrundelse

Der er ingen grund til at de udelukkes.

Ændringsforslag 50
ARTIKEL 1, NR. 14

Artikel 18a (direktiv 89/552/EØF)

Artikel 18a udgår Blokke til audiovisuel kommerciel 
kommunikation skal klart angives som 
teleshoppingblokke med optiske og 
akustiske midler, og deres samlede 
varighed må ikke overskride seks timer om 
dagen. 
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Begrundelse

En fuldstændig fjernelse af en daglig begrænsning på teleshoppingblokke, som det er angivet 
i Den Europæiske Kommissions forslag ved at slette artikel 18a, kan potentielt skabe nogle 
væsentlige risici og bidrager ikke til noget bestemt formål i direktivet. Hvad der er nok så
vigtigt er at en fuldstændig frigivelse og overfloden af medietid afsat til teleshoppingblokke 
ville give tvivlsomme aktører og erhvervsdrivende, som bevæger sig på kanten af loven, 
mulighed for at udnytte denne åbning og derved skade de positive resultater, der allerede er 
opnået i industrien gennem solide selvreguleringsprogrammer og en fortsat fremme af de 
højeste standarder. Samlet set ville dette middel underminere det arbejde, 
teleshoppingindustrien i Europa har gjort, for at skabe de højeste standarder for forbrugerne.

Ændringsforslag 51
ARTIKEL 1, POINT 17

Artikel 20 (direktiv 89/552/EØF)

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

For fjernsynsudsendelser, 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

Ordlyden er uklar og kan skabe problemer: Hvad henviser udtrykket udsendelse til? Hvordan
kan man måle udsendelsers indflydelse på seerandele?. Hvorledes kan man afgøre, om en 
udsendelse blot er bestemt for nationalt område?

For at sikre retssikkerhed, bør udtrykket udsendelse erstattes med "fjernsynsudsendelse" og 
henvisningen til "udsendelser med en..." bør udgå.
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Ændringsforslag 52
ARTIKEL 1, NR. 22

Artikel 26 (direktiv 89/552/EØF)

Senest den […] og derefter hvert andet år 
skal Kommissionen forelægge Europa- 
Parlamentet, Rådet og Det Økonomiske og 
Sociale Udvalg en beretning om 
gennemførelsen af dette direktiv som 
ændret, og eventuelt fremsætte yderligere 
forslag for at tilpasse det til udviklingen 
inden for audiovisuelle medietjenester, 
specielt på baggrund af den seneste 
teknologiske udvikling og sektorens 
konkurrenceevne."
.”

Senest ved [udgangen af det femte år efter 
nærværende direktivs vedtagelse] og 
derefter hvert andet år skal Kommissionen 
forelægge Europa- Parlamentet, Rådet og 
Det Økonomiske og Sociale Udvalg en 
beretning om gennemførelsen af dette 
direktiv som ændret, især hvad angår 
gennemførelsen af de tiltag, der er 
beskrevet i 3f, stk. 1, og artikel 3h, som er 
ny, og eventuelt fremsætte yderligere forslag 
for at tilpasse det til udviklingen inden for 
audiovisuelle medietjenester, specielt på
baggrund af den seneste teknologiske 
udvikling og sektorens konkurrenceevne og 
fremme af den kulturelle mangfoldighed.

Ændringsforslag 53
ARTIKEL 3

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige 
love og administrative bestemmelser i kraft 
for at efterkomme dette direktiv senest den. 
De meddeler straks Kommissionen teksten til 
disse bestemmelser og en 
sammenligningstabel, som viser 
sammenhængen mellem de pågældende 
bestemmelser og bestemmelserne i 
nærværende direktiv.

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige 
love og administrative bestemmelser i kraft 
for at efterkomme dette direktiv inden for 
senest [to år]. De meddeler straks 
Kommissionen teksten til disse bestemmelser 
og en sammenligningstabel, som viser 
sammenhængen mellem de pågældende 
bestemmelser og bestemmelserne i 
nærværende direktiv.

Begrundelse

Der forefindes ingen tidsfrist for gennemførelse som national lovgivning af nærværende 
direktiv i Kommissionens tekst. En hurtig gennemførelse ville være at foretrække for at sikre 
et fuldt operativt indre marked for audiovisuelle medietjenester og identiske 
konkurrencevilkår for alle medietjenesteudbydere. To år efter direktivets gennemførelse skal 
medlemslandene indlevere en beretning til Kommissionen vedrørende deres 
gennemførelsesforanstaltninger af visse af bestemmelserne i nærværende direktiv. På samme 
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måde skal Kommissionen forelægge Rådet og Parlamentet en beretning om gennemførelsen 
af nærværende direktiv tre år efter gennemførelsen (eller fem år efter det blev vedtaget).


