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1 Ännu ej offentliggjort i EUT.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för kultur och 
utbildning att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Kommissionens förslag1 Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
SKÄL 4

(4) Traditionella audiovisuella medietjänster 
och nya beställtjänster kan skapa många 
arbetstillfällen i gemenskapen, särskilt i små
och medelstora företag, och främja 
ekonomisk tillväxt och investeringar.

(4) Traditionella audiovisuella medietjänster 
och nya beställtjänster kan skapa många 
arbetstillfällen i gemenskapen, särskilt i små
och medelstora företag, och främja 
ekonomisk tillväxt och investeringar. Detta 
direktiv bör därför främja utvecklingen av 
dessa tjänster på den inre marknaden.

Motivering

Syftet med att ändra direktivet om television utan gränser är att uppdatera lagbestämmelsen i 
enlighet med den senaste tekniska utvecklingen på marknaden och att erbjuda 
marknadsaktörerna en lagtext som klargör lagbestämmelserna och därmed bidrar till att 
skapa ett gemensamt informationsområde, vilket är en av de tre pelarna i i2010-initiativet.

Ändringsförslag 2
SKÄL 10
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(10) Eftersom en minimiuppsättning 
harmoniserade skyldigheter införs genom 
artikel 3c-3h kan medlemsstaterna inte 
längre, inom de områden som harmoniseras 
genom detta direktiv, avvika från principen 
om ursprungsland när det gäller skydd av 
minderåriga och bekämpande av hets mot 
personer på grund av ras, kön, religion eller
nationalitet samt kränkningar av enskilda 
personers mänskliga värdighet eller 
konsumentskydd, i enlighet med artikel 3.4 i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2000/31/EG.

(10) Eftersom en minimiuppsättning 
harmoniserade skyldigheter införs genom 
artikel 3c-3h kan medlemsstaterna inte 
längre, inom de områden som harmoniseras 
genom detta direktiv, avvika från principen 
om ursprungsland när det gäller skydd av 
minderåriga, respekt för funktionshindrades 
rättigheter och bekämpande av hets mot 
personer på grund av ras, etnisk bakgrund, 
kön, religion, nationalitet, ålder, sexuell 
läggning eller funktionshinder samt 
kränkningar av enskilda personers mänskliga 
värdighet eller konsumentskydd, i enlighet 
med artikel 3.4 i Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2000/31/EG.

Motivering

Direktivets bestämmelser gäller lägsta harmonisering och utgör därmed grunden för den 
gällande ursprungslandsprincipen. Dessa förslag bör ligga i linje med definitionerna i 
direktiv 2000/78/EG och därmed täcka diskriminering på grund av både funktionshinder, 
etnisk bakgrund, ålder och sexuell läggning.

Ändringsförslag 3
SKÄL 13
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(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 som till sin karaktär är 
identiska med televisionssändningar enligt 
programtablå oberoende av plattform för 
tillhandahållandet, oavsett om det rör sig 
om tjänster enligt en programtablå eller 
beställtjänster, i deras informativa, 
underhållande och utbildande funktion. 
Definitionen omfattar därför alla typer av 
ekonomisk verksamhet, även public service-
företagens verksamhet. Definitionen av 
audiovisuella medietjänster omfattar dock
inte verksamhet utan ekonomiska syften som 
normalt inte tillhandahålls mot ersättning, 
såsom bloggar och annat innehåll som 
skapats av användaren eller alla former av 
privat korrespondens, såsom e-post och 
privata webbplatser. Definitionen utesluter 
också 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, t.ex. sökmotorer. 
Definitionen utesluter vidare tjänster som 
inte helt och hållet eller inte huvudsakligen 
består i överföring av signaler för 
elektroniska kommunikationsnät. Den 
utesluter också online-spel förutsatt att det 
huvudsakliga syftet med de audiovisuella 
medietjänsterna inte nås. Slutligen 
omfattar definitionen inte 
informationssamhällets tjänster enligt 
definitionen i artikel 1 i direktiv 98/48/EG.

Motivering

Som kommissionen själv framhävde bör direktivet inte omfatta verksamhet utan ekonomiska 
syften. Privata webbsidor, men också annat privat innehåll som bloggar, bör inte regleras. 
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Detsamma gäller halvprivat innehåll såsom information om lokala klubbar eller 
skolverksamhet. Detta överensstämmer också med definitionen av tjänster i artikel 50 i 
EG-fördraget. Texten bör därför uttryckligen utesluta sådant innehåll från 
tillämpningsområdet.

Ändringsförslag 4
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.

utgår

Motivering

Skäl 14 kan strykas eftersom texten har inarbetats i skäl 13.

Ändringsförslag 5
SKÄL 16

(16) Begreppet ”audiovisuell” avser rörliga 
bilder med eller utan ljud, vilket innefattar 
filmer utan ljud men inte ljudöverföring eller 
radio.

(16) I detta direktiv avses med begreppet 
”audiovisuell” rörliga bilder med eller utan 
ljud, vilket innefattar filmer utan ljud men 
inte ljudöverföring eller radiosändningar.

Motivering

I andra europeiska och internationella rättsakter, t.ex. punkt D i WTO:s klassificering av 
tjänster, omfattar begreppet ”audiovisuella tjänster” vid sidan av tv även radio. Det behöver 
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säkerställas att föreliggande direktiv inte berör dessa definitioner och att radiosändningar i 
övrigt fortsätter att vara en del av de audiovisuella tjänsterna.

Ändringsförslag 6
SKÄL 18

(18) Utöver reklam och teleshopping (även 
kallat TV-köp) införs en bredare definition 
av audiovisuell marknadskommunikation. 
Den omfattar rörliga bilder med eller utan 
ljud som åtföljer audiovisuella medietjänster 
och som är utformade för att direkt eller 
indirekt marknadsföra varor, tjänster eller 
bild från en fysisk eller juridisk person som 
bedriver ekonomisk verksamhet; därför 
omfattar den inte samhällsinformation och 
välgörenhetsinslag som sänds utan avgift.

(18) Utöver reklam och teleshopping (även 
kallat TV-köp) införs en bredare definition 
av audiovisuell marknadskommunikation. 
Den omfattar rörliga bilder med eller utan 
ljud som sänds som en del av audiovisuella 
medietjänster och som är utformade för att 
direkt eller indirekt marknadsföra varor, 
tjänster eller bild från en fysisk eller juridisk 
person som bedriver ekonomisk verksamhet; 
därför omfattar den inte samhällsinformation 
och välgörenhetsinslag som sänds utan 
avgift.

Motivering

Lydelsen behöver på ett bättre sätt anpassas till tekniken för att öka den rättsliga säkerheten.

Ändringsförslag 7
SKÄL 25
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(25) I kommissionens meddelande till rådet 
och Europaparlamentet, ”Lagstifta bättre för 
tillväxt och arbetstillfällen i Europeiska 
unionen”, betonades att det är nödvändigt 
med en noggrann analys av vilken 
lagstiftningsmetod som är lämplig, särskilt 
om konventionell lagstiftning är att föredra 
för den aktuella sektorn och det aktuella 
problemet, eller om alternativ som 
självreglering eller samreglering bör 
övervägas. Det interinstitutionella avtalet 
om bättre lagstiftning tillhandahåller 
gemensamma definitioner, kriterier och 
förfaranden för samreglering och 
självreglering. Erfarenheten har visat att 
samreglering och självreglering som 
genomförs i enlighet med de olika 
medlemsstaternas egna rättsliga traditioner i 
hög grad kan bidra till en god nivå på
konsumentskyddet.

(25) I kommissionens meddelande till rådet 
och Europaparlamentet, ”Lagstifta bättre för 
tillväxt och arbetstillfällen i Europeiska 
unionen”, betonades att det är nödvändigt 
med en noggrann analys av vilken 
lagstiftningsmetod som är lämplig, särskilt 
om konventionell lagstiftning är att föredra 
för den aktuella sektorn och det aktuella 
problemet, eller om alternativ som 
självreglering eller samreglering bör 
övervägas. Erfarenheten har visat att 
samreglering och självreglering som 
genomförs i enlighet med de olika 
medlemsstaternas egna rättsliga traditioner i 
hög grad kan bidra till en god nivå på
konsumentskyddet. Självreglering kan 
därmed vara en alternativ metod för att 
genomföra vissa av bestämmelserna i detta 
direktiv. Den kan dock inte helt ersätta de 
lagstiftande myndigheternas skyldighet. 
Samreglering utgör den nödvändiga 
”rättsliga länken” mellan självregleringen 
och den nationella lagstiftaren.

Motivering

Medlemsstaterna skall främja samregleringssystem på de områden som samordnas genom 
direktivet. De är dock inte skyldiga att tillgripa sådana system. Om de ändå gör det, skall 
systemen vara allmänt godtagbara från de huvudsakliga intressenternas synpunkt och kunna 
genomföras på ett effektivt sätt. Om medlemsstaterna överlåter åt självreglerande organ att 
uppfylla direktivets mål, måste överlåtelsemekanismen vara tillräckligt tydlig för att man 
skall kunna garantera att lagstiftningsåtgärder kan vidtas om de självreglerande åtgärderna 
inte skulle räcka för att uppfylla direktivets mål.

Ändringsförslag 8
SKÄL 27
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(27) För att skydda den grundläggande 
friheten att ta emot information och se till att 
tittarnas intressen i Europeiska unionen 
skyddas helt och fullt, skall de aktörer som 
har ensamrätt till ett evenemang av 
allmänintresse ge andra programföretag och 
mellanhänder, som agerar på
programföretagens vägnar, rätt att använda 
korta utdrag i allmänna nyhetssändningar på
rättvisa, rimliga och icke-diskriminerande 
villkor, med vederbörlig hänsyn till 
ensamrätter. Dessa villkor skall meddelas i så
god tid före ett evenemang av allmänintresse 
att övriga aktörer får den tid de behöver för 
att utöva sin rätt. Den allmänna principen 
är att dessa korta utdrag inte skall vara 
längre än 90 sekunder.

(27) För att skydda den grundläggande 
friheten att ta emot information och se till att 
tittarnas intressen i Europeiska unionen 
skyddas helt och fullt, skall de aktörer som 
har ensamrätt till ett evenemang av 
allmänintresse ge andra programföretag och 
mellanhänder, som agerar på ett 
programföretags vägnar, rätt att använda 
korta utdrag i allmänna nyhetssändningar, 
men inte i underhållningsprogram. Den 
allmänna principen bör vara att tillgång till 
korta utdrag skall ges på rättvisa, rimliga 
och icke-diskriminerande villkor och mot en 
skälig ersättning, ta vederbörlig hänsyn till 
ensamrätter och inte vara längre än 
90 sekunder. Dessa villkor skall meddelas i 
så god tid före ett evenemang av 
allmänintresse att övriga aktörer får den tid 
de behöver för att utöva sin rätt. Rätten att 
ha tillgång till nyheter bör endast gälla då
detta är nödvändigt. Om ett annat 
programföretag i samma medlemsstat har 
fått ensamrätt till evenemanget i fråga 
måste man alltså ansöka om tillgång hos 
det programföretaget.

Motivering

Rätten till kort rapportering utövas traditionellt genom bilaterala avtal och bör erkännas i 
direktivets text. Rätten att fritt välja från ett programföretags signal orsakar mycket stora 
problem när det gäller rättigheter och är ett brott mot programföretagens och/eller 
rättighetshavarnas äganderätt. Programföretaget är inte nödvändigtvis den som innehar 
sändningsrättigheterna i andra EU-medlemsstater. Eftersom medlemsstaterna har valt olika 
strategier när det gäller informationsrätten bör detta direktiv innehålla en neutral klausul 
som överlåter åt medlemsstaterna att välja rättsinstrument när direktivet införlivas med 
nationell rätt. 

Ändringsförslag 9
SKÄL 28
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(28) Icke-linjära tjänster skiljer sig från 
linjära tjänster när det gäller användarens 
valfrihet och kontrollmöjligheter samt när det 
gäller tjänsternas samhällseffekter. Detta gör 
det motiverat med en mindre omfattande 
reglering av icke-linjära tjänster, som endast 
behöver följa de grundläggande regler som 
avses i artikel 3c-3h.

(28) Icke-linjära tjänster skiljer sig från 
linjära tjänster när det gäller användarens 
valfrihet och kontrollmöjligheter samt när det 
gäller tjänsternas samhällseffekter. Detta gör 
det motiverat med en mindre omfattande 
reglering av icke-linjära tjänster, som endast 
behöver följa de grundläggande regler som 
avses i artikel 3c-3h. Konsumenternas stora 
valfrihet och kontrollmöjligheter innebär 
att nya tjänster, t.ex. beställvideo, 
informationsslingor eller direktuppspelning 
av evenemang, som inte är en del av en 
linjär tjänst, bör definieras som icke-linjära 
tjänster oavsett innehåll.

Motivering

Europeiska kommissionen har i sina förklarande anmärkningar till förslaget till direktiv 
understrukit att beställtjänster bör definieras som icke-linjära tjänster. Innovativa tjänster 
såsom innehållsmässiga informationsslingor tillåter dessutom konsumenten att välja när och 
hur det erbjudna innehållet skall konsumeras. Ny utrustning och nya tillämpningar ger 
konsumenten ytterligare funktioner och ökad kontroll över sitt tittande. Differentiering på
grundval av föremålet för en tjänst ligger heller inte i linje med en definition som skapar en 
förbindelse mellan den person som upprättar programtablån och konsumentens val. En 
icke-linjär service kan därför bestå av idrottsevenemang, konserter, filmer och andra 
evenemang på ”pay-per-view”-basis.

Följaktligen måste tjänster såsom innehållsmässiga informationsslingor och 
direktuppspelning betraktas som icke-linjära. Detta bör tydligt framgå av direktivets lydelse 
så att det blir möjligt med en tydlig distinktion mellan linjära och icke-linjära tjänster när det 
gäller tillämpningsområdet för direktivet om e-handel.

Ändringsförslag 10
SKÄL 30
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(30) De åtgärder som föreskrivs i detta 
direktiv begränsas i enlighet med 
proportionalitetsprincipen till vad som är 
strikt nödvändigt för att den inre marknaden 
skall fungera väl. Där det är nödvändigt att 
ingripa på gemenskapsnivå bör direktivet 
säkerställa ett starkt skydd av de allmänna 
intressena, i synnerhet skyddet för 
minderåriga och mänsklig värdighet, för att 
garantera ett område helt utan inre gränser 
för audiovisuella medietjänster.

(30) De åtgärder som föreskrivs i detta 
direktiv begränsas i enlighet med 
proportionalitetsprincipen till vad som är 
strikt nödvändigt för att den inre marknaden 
skall fungera väl. Där det är nödvändigt att 
ingripa på gemenskapsnivå bör direktivet 
säkerställa ett starkt skydd av de allmänna 
intressena, i synnerhet skyddet för 
minderåriga, funktionshindrades rättigheter
och den mänskliga värdigheten, för att 
garantera ett område helt utan inre gränser 
för audiovisuella medietjänster.

Motivering

I dag är de audiovisuella medierna, särskilt tv, en ganska viktig kanal för information, 
yrkesutbildning, kulturellt innehåll och tillgång till fritid. Det är därför helt nödvändigt att 
man i alla framsteg som görs tar lika hänsyn till alla europeiska medborgares eventuella 
behov, särskilt funktionshindrade medborgares behov. Dessa människor utesluts annars från 
det breda urvalet av fördelar som det moderna samhället, särskilt digital-tv, kan ge.

Ändringsförslag 11
SKÄL 33

(33) Inga av de bestämmelser i det här 
direktivet som rör skyddet av minderåriga 
och den allmänna ordningen innefattar 
nödvändigtvis några krav på att de berörda 
åtgärderna skall genomföras genom 
förhandskontroll av audiovisuella 
medietjänster.

utgår

Motivering

Fri tillgång till icke-linjära tjänster och censurförbudet för alla audiovisuella medier innebär 
att förhandskontroll aldrig för göras. Formuleringen ”nödvändigtvis” är vilseledande och 
innebörden är oklar.

Ändringsförslag 12
SKÄL 35
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(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 
skulle delvis kunna ersätta de linjära 
tjänsterna och de traditionella 
distributionskanalerna som dvd och andra 
fysiska stöd. 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. Medlemsstaterna bör 
därför regelbundet se över konsekvenserna 
för produktionen och spridningen av 
europeiska verk och för främjandet av den 
kulturella mångfalden. I de rapporter som 
avses i artikel 3f.3, bör medlemsstaterna 
slutligen beakta åtgärder för att främja 
europeiska produktioner och särskilt den 
kulturella mångfalden, åtgärder såsom 
lägsta investeringar i europeiska 
produktioner i förhållande till vinsten, 
lägsta andelen europeiska produktioner 
inom de audiovisuella medietjänsternas 
utbud och en tilltalande framställning av 
europeiska produktioner i elektroniska 
programguider.

Motivering

Förslaget är delvis oklart och behöver förtydligas. Konkurrens råder även med traditionella 
distributionskanaler som inte behöver bidra till utvecklingen av europeiska produktioner. För 
att skapa lika villkor bör hela bilden tas i beaktande, och vi bör därför vara försiktiga med 
nya skyldigheter.

Ändringsförslag 13
SKÄL 35A (nytt)
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(35a) Parter som endast sammanställer 
eller sänder audiovisuella medietjänster 
eller erbjuder försäljning av paket av
sådana tjänster som de inte har 
redaktionellt ansvar för, bör inte betraktas 
som leverantörer av medietjänster. Detta 
innebär att ren sammanställning, sändning 
eller återförsäljning av innehåll som tredje 
part bär det redaktionella ansvaret för inte 
omfattas av tillämpningsområdet för detta 
direktiv utan därmed endast regleras 
genom direktiv 2000/31.

Motivering

Det bör klargöras att ren sammanställning, sändning eller återförsäljning av innehåll som 
tredje part bär det redaktionella ansvaret för i sin egenskap av leverantör av medietjänster –
liksom hittills – faller utanför detta direktivs tillämpningsområde. Detta förtydligande behövs 
eftersom leverantörerna inte har något inflytande och därmed ingen kontroll över sådant 
innehåll.

Ändringsförslag 14
SKÄL 40

(40) Affärsmässig och teknisk utveckling ger 
användarna större valfrihet och ett ökat 
ansvar i användningen av audiovisuella 
medietjänster. Regleringen skall stå i 
proportion till målen av allmänintresse och 
därför bör den ge utrymme för en viss 
flexibilitet när det gäller linjära audiovisuella 
medietjänster: principen om åtskillnad bör 
begränsas till reklam och teleshopping, men 
produktplacering bör tillåtas under vissa 
omständigheter, och vissa kvantitativa 
restriktioner bör avskaffas. 
Produktplacering som har formen av 
smygreklam bör dock förbjudas. Principen 
om åtskillnad bör inte förhindra 
användningen av ny reklamteknik.

(40) Affärsmässig och teknisk utveckling ger 
användarna större valfrihet och ett ökat 
ansvar i användningen av audiovisuella 
medietjänster. Regleringen skall stå i 
proportion till målen av allmänintresse och 
därför bör den ge utrymme för en viss 
flexibilitet när det gäller linjära audiovisuella 
medietjänster: principen om åtskillnad bör 
begränsas till reklam och teleshopping, men 
produktplacering bör – förutsatt att den inte 
har formen av smygreklam och under vissa 
omständigheter – tillåtas i fiction-program, 
fiction-liknande program och 
idrottsprogram, och vissa kvantitativa 
restriktioner bör avskaffas. Principen om 
åtskillnad bör inte förhindra användningen av 
ny reklamteknik.

Motivering
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Det finns en lång rad olika nationella bestämmelser om produktplacering och en omfattande 
gråzon av rättsosäkerhet. Det är därför vettigt att samordna bestämmelserna för 
produktplacering på EU-nivå i syfte att skapa lika villkor.

Ändringsförslag 15
SKÄL 41
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(41) Utöver de metoder som omfattas av det 
här direktivet, är direktiv 2005/29/EG 
tillämpligt på illojala affärsmetoder, som 
vilseledande och aggressiva metoder i 
samband med audiovisuella medietjänster. 
Direktiv 2003/33/EG, som förbjuder reklam 
och sponsring för cigaretter och andra 
tobaksvaror i tryckta medier, 
informationssamhällets tjänster och 
radiosändningar, påverkar inte tillämpningen 
av rådets direktiv 89/552/EEG av den 3 
oktober 1989 om samordning av vissa 
bestämmelser som fastställts i 
medlemsstaternas lagar och andra 
författningar om utförandet av 
sändningsverksamhet för television, och med 
tanke på de audiovisuella medietjänsternas 
speciella karaktär bör förhållandet mellan 
direktiv 2003/33/EG och direktiv 
89/552/EEG inte påverkas av det här 
direktivets ikraftträdande. Artikel 88.1 i 
direktiv 2001/83/EG, som förbjuder reklam 
riktad till allmänheten för vissa läkemedel, är 
tillämplig i enlighet med artikel 88.5 och utan 
att det påverkar tillämpningen av artikel 14 i 
direktiv 89/552/EEG; förhållandet mellan 
direktiv 2001/83/EG och direktiv 
89/552/EEG bör inte påverkas av det här 
direktivets ikraftträdande.

(41) Det är nödvändigt att se till att 
förhållandet är koherent mellan detta 
direktiv och befintlig 
gemenskapslagstiftning. Vid en eventuell 
konflikt mellan bestämmelserna i detta 
direktiv och en bestämmelse i en annan 
gemenskapsrättsakt som reglerar särskilda 
aspekter av tillgång till eller utövande av en 
audiovisuell medietjänst, bör 
bestämmelserna i detta direktiv alltså gälla. 
Detta direktiv kompletterar således 
gemenskapens regelverk. Utöver de 
metoder som omfattas av det här direktivet,
är direktiv 2005/29/EG därmed tillämpligt på
illojala affärsmetoder, som vilseledande och 
aggressiva metoder i samband med 
audiovisuella medietjänster. Direktiv 
2003/33/EG, som förbjuder reklam och 
sponsring för cigaretter och andra 
tobaksvaror i tryckta medier, 
informationssamhällets tjänster och 
radiosändningar, påverkar inte tillämpningen 
av rådets direktiv 89/552/EEG av den 3 
oktober 1989 om samordning av vissa 
bestämmelser som fastställts i 
medlemsstaternas lagar och andra 
författningar om utförandet av 
sändningsverksamhet för television, och med 
tanke på de audiovisuella medietjänsternas 
speciella karaktär bör förhållandet mellan 
direktiv 2003/33/EG och direktiv 
89/552/EEG inte påverkas av det här 
direktivets ikraftträdande. Artikel 88.1 i 
direktiv 2001/83/EG, som förbjuder reklam 
riktad till allmänheten för vissa läkemedel, är 
tillämplig i enlighet med artikel 88.5 och utan 
att det påverkar tillämpningen av artikel 14 i 
direktiv 89/552/EEG; förhållandet mellan 
direktiv 2001/83/EG och direktiv 
89/552/EEG bör inte påverkas av det här 
direktivets ikraftträdande. Detta direktiv bör
heller inte påverka tillämpningen av 
Europaparlamentets och rådets kommande 
förordning om näringspåståenden och 
hälsopåståenden om livsmedel.
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Motivering

För att skapa rättslig säkerhet måste förhållandet mellan detta direktiv och den befintliga 
rättsliga ramen förtydligas.

Ändringsförslag 16
SKÄL 45

(45) Direktivet förbjuder smygreklam på
grund av dess negativa inverkan på
konsumenterna. Förbudet mot smygreklam 
omfattar inte legitim produktplacering 
inom ramen för detta direktiv.

utgår

Motivering

Detta täcks redan i skäl 16.

Ändringsförslag 17
SKÄL 46
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(46) Produktplacering förekommer i 
biograffilmer och audiovisuella produktioner 
som görs för TV, men medlemsstaterna 
reglerar detta fenomen på olika sätt. För att 
garantera lika konkurrensvillkor, och därmed 
förbättra den europeiska mediebranschens 
konkurrenskraft, är det nödvändigt att anta 
regler för produktplacering. Den definition
av produktplacering som införs här omfattar 
varje form av audiovisuell 
marknadskommunikation som innehåller eller 
hänvisar till en produkt, en tjänst eller ett 
varumärke, som på så sätt framhävs i ett 
program. Detta sker normalt mot betalning 
eller liknande ersättning. Produktplacering 
omfattas av samma kvalitativa regler och 
restriktioner som reklam.

(46) Produktplacering förekommer i 
biograffilmer och audiovisuella produktioner 
som görs för TV, men medlemsstaterna 
reglerar detta fenomen på olika sätt. För att 
garantera lika konkurrensvillkor, och därmed 
förbättra den europeiska mediebranschens 
konkurrenskraft, är det nödvändigt att anta 
regler för produktplacering, samtidigt som 
det krävs ett förbud mot smygreklam, t.ex. 
produktintegrering, på grund av dess 
negativa påverkan på konsumenterna. 
Definitionen av produktplacering omfattar 
varje form av audiovisuell 
marknadskommunikation som innehåller eller 
hänvisar till en produkt, en tjänst eller ett 
varumärke, som på så sätt framhävs i ett 
program av leverantören av medietjänsten 
eller på dennes order. Detta sker med eller 
utan betalning eller liknande ersättning. 
Produktplacering omfattas av samma 
kvalitativa regler och restriktioner som 
reklam. Produktplacering omfattar dock 
inte oberoende redaktionella beslut att 
använda produkter som inte framhävs på
omotiverat framträdande plats och som är 
en del av ett program och underlättar 
produktionen av detta, t.ex. användning av 
märkesvinster i audiovisuella medietjänster 
för barn, som kan motivera deltagarna att 
delta i och uppskatta programmet.

Motivering

Förtydligandet av bestämmelserna för användning av produktplacering bör både dra en 
gräns mot smygreklam, t.ex. produktintegrering, och skydda berättartemat. Dessutom måste 
risken undvikas att de nya bestämmelserna om produktplacering kriminaliserar befintliga och 
legitima typer av programutbud. Exempelvis används ofta priser i barnprogram – vanligtvis 
märkesprodukter som cd-skivor – för att motivera tittarna att delta i och uppskatta 
programmet. Enligt den nuvarande definitionen skulle märkespriser förbjudas i barnprogram 
(eftersom produktplacering är förbjuden), vilket skulle göra barnprogrammen mindre 
lockande.

Ändringsförslag 18
SKÄL 48A (nytt)
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(48a) Handikappade och äldre personers 
rätt att delta i det sociala och kulturella 
livet i samhället har sin grund i 
artiklarna 26 och 27 i stadgan om de 
grundläggande rättigheterna och bör inte 
åtskiljas från tillhandahållandet av öppna 
audiovisuella medietjänster. Tillgången till 
audiovisuella medietjänster omfattar, men 
begränsas inte till, teckenspråksprogram, 
programtextning, syntolkning, 
audiotextning och lättbegripliga 
skärmmenyer.

Motivering

I linje med kommissionens åtagande att infoga handikapperspektivet i all gemenskapspolitik 
är det viktigt att uttryckligen referera till de bestämmelser i stadgan som handlar om personer 
med funktionshinder och äldre personer. Vidare föreslås en icke uttömmande lista över de 
detaljer rörande tillgängligheten som är nödvändiga för att bestämmelserna i stadgan skall 
följas.

Ändringsförslag 19
ARTIKEL 1, PUNKT 2

Artikel 1, led (a) (Direktiv 89/552/EEG)

(a) audiovisuella medietjänster: en tjänst 
enligt definitionen i artiklarna 49 och 50 i 
fördraget, vars huvudsakliga syfte är att i 
informations-, underhållnings- eller 
utbildningssyfte tillhandahålla rörliga bilder, 
med eller utan ljud, till allmänheten via 
elektroniska kommunikationsnät i den 
mening som avses i artikel 2 a i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2002/21/EG,

(a) audiovisuella medietjänster: en tjänst 
enligt definitionen i artiklarna 49 och 50 i 
fördraget, vars huvudsakliga syfte är att i 
informations-, underhållnings- eller 
utbildningssyfte tillhandahålla rörliga bilder, 
med eller utan ljud, till allmänheten via 
elektroniska kommunikationsnät i den 
mening som avses i artikel 2 a i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2002/21/EG.

Denna definition omfattar inte
informationssamhällets tjänster enligt -
definitionen i artikel 1 i 
direktiv 98/48/EG,

tjänster där det audiovisuella innehållet -
enbart är en sidoeffekt av tjänsten och 
inte dess huvudsakliga syfte, och
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nätupplagor av tidningar och -
tidskrifter.

Motivering

Detta klargör direktivets tillämpningsområde liknande direktivet om tv och tv-tjänster enligt 
det ursprungliga förslaget. Här görs också en distinktion mellan ”massmedietjänster” och 
”personliga medietjänster” som videobloggar eller innehåll som skapats av användaren. 
Vidare skapas rättslig klarhet för leverantörer och konsumenter av medietjänster när det 
gäller vilken särskild ordning som gäller för särskilda tjänster.

Ändringsförslag 20
ARTIKEL 1, PUNKT 2

Artikel 1, led (b) (Direktiv 89/552/EEG)

(b) leverantör av medietjänster: den fysiska 
eller juridiska person som har det
redaktionella ansvaret för valet av 
audiovisuellt innehåll för den audiovisuella 
mediatjänsten och som avgör hur det skall 
organiseras,

(b) leverantör av medietjänster: den fysiska 
eller juridiska person som har det 
redaktionella ansvaret för valet av 
audiovisuellt innehåll för den audiovisuella 
mediatjänsten och som avgör hur det skall 
organiseras.

Definitionen omfattar inte fysiska eller 
juridiska personer som endast 
sammanställer eller sänder innehåll eller 
erbjuder försäljning av paket av sådana 
tjänster som tredje part har det 
redaktionella ansvaret för.

Motivering

Ren sammanställning, sändning eller återförsäljning av innehåll som tredje part har det 
redaktionella ansvaret för i sin roll som leverantör av medietjänster omfattas inte av 
direktivets tillämpningsområde.

Ändringsförslag 21
ARTIKEL 1, PUNKT 2

Artikel 1, led (c) (Direktiv 89/552/EEG)
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(c) televisionssändning: en linjär audiovisuell 
medietjänst där en leverantör av 
medietjänster bestämmer vid vilken tidpunkt 
ett visst program skall sändas och fastställer 
programtablån,

(c) televisionssändning: en linjär audiovisuell 
medietjänst som karaktäriseras av en rad 
olika program i kronologisk följd och där 
en leverantör av medietjänster bestämmer vid 
vilken tidpunkt ett visst program skall sändas 
på grundval av en fast programtablå. 
Direktsändning av ett evenemang innebär 
inte som sådan tillhandahållande av en 
linjär audiovisuell medietjänst.

Motivering

Linjära audiovisuella medietjänster bör i princip ha samma egenskaper som traditionella 
sändningstjänster. Reglering enligt det strikta tv-systemet är motiverad endast om 
leverantören specificerar en programtablå som innehåller flera program i kronologisk följd. 
Detta måste tydligt anges i texten. En begränsning som endast gäller tiden för begäran om 
tjänst räcker inte eftersom det inte kan utgöra någon skillnad om ett individuellt program 
erbjuds som direktuppspelning eller – en minut efter att programmet är slut – som 
beställtjänst (eller till och med falsk beställ-tv). Skillnaden är rent teknisk. Fokus måste ligga 
på det redaktionella beslutet eftersom planeringen av programtablån spelar störst roll när det 
gäller att påverka användarna och att utöva extern kontroll. Resultatet av denna planering är 
att användarna ”lyfts över” från ett program till nästa och att deras kommunikativa beteende 
alltså kontrolleras av leverantören.

Ändringsförslag 22
ARTIKEL 1, PUNKT 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 
program skall sändas, utifrån ett 
innehållsutbud som väljs av leverantören av 
medietjänster,

(e) icke-linjär tjänst: en audiovisuell 
medietjänst där användaren gör en 
individuell begäran om sändning av en 
särskild audiovisuell medietjänst på basis 
av ett redigerat och diversifierat 
innehållserbjudande som väljs av 
leverantören av medietjänster,

Motivering

En rent teknisk tillämpning på grundval av den tidpunkt då ett program sänds skulle strida 
mot principen om teknikneutralitet, som eftersträvas i direktivet. Tidpunkten för den tekniska 
överföringen kan inte på något sätt vara relevant för användaren, utan endast den tidpunkt 
då användaren tar del av programmet.
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Ändringsförslag 23
ARTIKEL 1, PUNKT 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 sänds 
som en del av audiovisuella medietjänster i 
syfte att direkt eller indirekt marknadsföra 
försäljningen av varor och tjänster till eller 
imagen av en fysisk eller juridisk person som 
bedriver ekonomisk verksamhet,

Motivering

Definitionen av marknadsföring måste – liksom i leden g och i – tolkas subjektivt för att 
lämpliga resultat skall nås. I annat fall skulle varje omnämnande av en produkt eller tjänst av 
redaktionella skäl kunna omfattas av definitionen av ”audiovisuell marknadskommunikation”
om det objektivt bedöms främja försäljningen, utan att detta faktiskt var avsikten. Å andra 
sidan kan ren reklam kvalificeras som ” audiovisuell marknadskommunikation” om den inte 
fick avsedd verkan och därför objektivt sett inte kan anses ha främjat försäljningen, trots att 
detta var avsikten.

Ändringsförslag 24
ARTIKEL 1, PUNKT 2

Artikel 1, led (h) (Direktiv 89/552/EEG)

(h) smygreklam: presentation i ord eller bild 
av varor, tjänster, namn, varumärke eller 
verksamheter för en varu- eller 
tjänsteproducent i program, då denna 
presentation av programföretaget är avsedd 
att tjäna som reklam och då allmänheten 
kan vilseledas i fråga om presentationens art. 
Denna typ av presentation betraktas särskilt 
som avsiktlig om den görs mot betalning eller 
liknande ersättning,

(h) smygreklam: presentation i ord eller bild 
av varor, tjänster, namn, varumärke eller 
verksamheter för en varu- eller 
tjänsteproducent i program, då denna 
presentation av leverantören av 
medietjänsten är avsedd att användas i 
reklamsyfte och då allmänheten kan 
vilseledas i fråga om presentationens art. 
Denna typ av presentation betraktas särskilt 
som avsiktlig om den görs mot betalning eller 
liknande ersättning,

Motivering

Begreppet ”programföretag” stämmer inte längre och bör ändras eftersom detta direktiv 
skall anpassas till den nya tekniska utvecklingen.
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Ändringsförslag 25
ARTIKEL 1, PUNKT 2

Artikel 1, led (i) (Direktiv 89/552/EEG)

(i) sponsring: varje bidrag till finansieringen
av en audiovisuell medietjänst som ges av ett 
offentligt eller privat företag som inte är 
verksamt inom tillhandahållande av 
audiovisuella tjänster eller produktion av 
audiovisuella verk, i syfte att marknadsföra 
företagets namn, varumärke, anseende, 
verksamhet eller produkter,

(i) sponsring: varje bidrag till direkt eller 
indirekt finansiering av en audiovisuell 
medietjänst som ges av ett offentligt eller 
privat företag eller en fysisk person som inte 
bedriver verksamhet på området för
tillhandahållande av audiovisuella tjänster 
eller produktion av audiovisuella verk, i syfte 
att marknadsföra företagets namn, 
varumärke, anseende, verksamhet eller 
produkter,

Motivering

Ändringsförslaget ökar den rättsliga säkerheten eftersom sponsring även kan tillhandahållas 
av fysiska personer. Finansiering kan ske både direkt och indirekt.

Ändringsförslag 26
ARTIKEL 1, PUNKT 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, som på så sätt 
framhävs i en audiovisuell medietjänst av 
leverantören av medietjänsten eller på
dennes order, med eller utan betalning eller 
liknande ersättning.

Den rättsliga definitionen av 
produktplacering täcker dock inte 
oberoende redaktionella beslut att använda 
produkter som inte framhävs på omotiverat 
framträdande plats och som är en del av ett 
program och underlättar produktionen av 
detta, t.ex. priser, bakgrundsföremål och 
rekvisita.

Motivering
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Leverantören av audiovisuella medietjänster behöver rättslig säkerhet. Risken måste undvikas 
att de nya bestämmelserna om produktplacering kriminaliserar befintliga och legitima typer 
av programutbud. Exempelvis används ofta priser i barnprogram – vanligtvis 
märkesprodukter som cd-skivor – för att motivera tittarna att delta i och uppskatta 
programmet. Enligt den nuvarande definitionen skulle märkespriser förbjudas i barnprogram 
(eftersom produktplacering är förbjuden), vilket skulle göra barnprogrammen mindre 
lockande.

Ändringsförslag 27
ARTIKEL 1, PUNKT 2

Artikel 1, led (ka) (nytt) (Direktiv 89/552/EEG)

(ka) produktintegrering: införlivande av en 
produkt eller en hänvisning till en produkt 
eller tjänst eller deras varumärke, av 
leverantören av medietjänsten själv eller på
dennes order, om detta sker mot betalning 
eller liknande ersättning och objektet 
införlivas i programmets berättartema på
ett sådant sätt att produkten förefaller vara 
marknadsförd av programmet eller dess 
personer,

Motivering

Innehåll och marknadsföring måste hållas åtskilda. Integrering av marknadsföring i program 
har blivit verklighet i Förenta staterna, och det finns en växande oro för att detta skadar 
programutbudets kvalitet. Vi bör inte upprepa deras misstag. För Europas del bör vi säga nej 
till att integrera marknadsföring och innehåll och åtminstone skydda våra egna berättelsers 
integritet.

Ändringsförslag 28
ARTIKEL 1, PUNKT 2

Artikel 1, led (kb) (nytt) (Direktiv 89/552/EEG)

(kb) nyheter eller nyhetsprogram: dagliga 
nyheter, nyhetssändningar, politiska 
program och samtidsskildringar, magasin 
och aktuella händelser, inklusive 
områdena forskning, kultur och sociala 
frågor (”mjuka nyheter”).
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Motivering

Förtydligandet behövs för att skapa rättslig säkerhet.

Ändringsförslag 29
ARTIKEL 1, PUNKT 2

Artikel 1, led (kc) (nytt) (Direktiv 89/552/EEG)

(kc) audiovisuella medietjänster för barn: 
alla medietjänster enligt definitionen i 
artikel 1 a som är riktade till barn.

Motivering

Definitionen behövs för att skapa rättslig säkerhet.

Ändringsförslag 30
ARTIKEL 1, PUNKT 5

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

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

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

Motivering

Många exempel på områdena mobil kommunikation och Internet visar att ett effektivt 
genomförande av bestämmelserna i direktivet även kan uppnås genom självreglering. I 
enlighet med detta anges i skäl 25 i förslaget att självreglering och samreglering spelar en 
framträdande roll för att säkerställa konsumentskyddet, och båda regleringstyperna bör 
därför beaktas, inte minst med tanke på initiativet ”bättre lagstiftning”.

Ändringsförslag 31
ARTIKEL 1, PUNKT 6

Artikel 3b (Direktiv 89/552/EEG)
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1. När det gäller korta nyhetsinslag skall
medlemsstaterna se till att programföretag 
som är etablerade i andra medlemsstater inte 
förvägras tillgång, på rättvisa, rimliga och 
icke-diskriminerande villkor, till händelser av 
stort allmänintresse som sänds av ett 
programföretag som tillhör deras 
jurisdiktion.

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

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

Motivering

Rätten till kort rapportering utövas traditionellt genom bilaterala avtal och bör erkännas i 
direktivets text. Rätten att fritt välja från ett programföretags signal orsakar mycket stora 
problem när det gäller rättigheter och är ett brott mot programföretagens och/eller 
rättighetshavarnas äganderätt. Programföretaget är inte nödvändigtvis den som innehar 
sändningsrättigheterna i andra EU-medlemsstater.

Eftersom medlemsstaterna har valt olika strategier när det gäller informationsrätten bör 
detta direktiv innehålla en neutral klausul som överlåter åt medlemsstaterna att välja 
rättsinstrument när direktivet införlivas med nationell rätt. 

Ändringsförslag 32
ARTIKEL 1, PUNKT 6

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

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

(Berör inte den svenska versionen.)

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 33
ARTIKEL 1, PUNKT 6
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Artikel 3c, led (c), (Direktiv 89/552/EEG)

(c) Uppgifter om leverantören av 
medietjänster, t.ex. leverantörens e-
postadress eller webbplats, så att det går att 
snabbt och effektivt få direkt kontakt med 
denne.

(Berör inte den svenska versionen.)

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 34
ARTIKEL 1, PUNKT 6

Artikel 3c, led (d), (Direktiv 89/552/EEG)

(d) I tillämpliga fall, den behöriga 
tillsynsmyndigheten.

(Berör inte den svenska versionen.)

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 35
ARTIKEL 1, PUNKT 6

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

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

1. Där så är praktiskt möjligt skall 
medlemsstaterna, på lämpligt sätt och med 
hänsyn till konkurrensen mellan olika 
sändningsmarknader, 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

Konkurrens råder även gentemot traditionella distributionskanaler som inte behöver bidra till 
utvecklingen av europeiska produktioner. För att skapa lika villkor bör hela bilden tas i 
beaktande, och vi bör därför vara försiktiga med nya skyldigheter.
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Ändringsförslag 36
ARTIKEL 1, PUNKT 6

Artikel 3f, punkt 3, (Direktiv 89/552/EEG)

3. Medlemsstaterna skall senast vid utgången 
av det fjärde året från antagandet av det här 
direktivet och därefter vart tredje år, 
rapportera till kommissionen om 
genomförandet av de åtgärder som avses i 
punkt 1.

3. Medlemsstaterna skall senast vid utgången 
av det fjärde året från antagandet av det här 
direktivet och därefter vartannat år, 
rapportera till kommissionen om 
genomförandet av de åtgärder som avses i 
punkt 1.

Motivering

Tvåårsintervallet passar bättre in i hela tidsplanen. Tre år är en ganska lång tid med tanke på
hur snabbt nya tjänster utvecklas.

Ändringsförslag 37
ARTIKEL 1, PUNKT 6

Artikel 3f, punkt 4, (Direktiv 89/552/EEG)

4. Kommissionen skall på grundval av de 
uppgifter som medlemsstaterna 
tillhandahåller, lämna en rapport till 
Europaparlamentet och rådet om 
tillämpningen av punkt 1, med beaktande av 
marknadsutvecklingen och den tekniska 
utvecklingen.

4. Kommissionen skall på grundval av de 
uppgifter som medlemsstaterna 
tillhandahåller, lämna en rapport till 
Europaparlamentet och rådet om 
tillämpningen av punkt 1, med beaktande av 
marknadsutvecklingen och den tekniska 
utvecklingen samt syftet med den kulturella 
mångfalden.

Motivering

Som kommissionen understryker i motiveringsdelen (och i skäl 3) har de audiovisuella 
medietjänsterna stor betydelse inte bara för den ekonomiska och tekniska utvecklingen, utan 
även för demokratin och den kulturella mångfalden.

Ändringsförslag 38
ARTIKEL 1, PUNKT 6

Artikel 3g, led (d), (Direktiv 89/552/EEG)

(d) Det är förbjudet med alla former av 
audiovisuell marknadskommunikation för 
cigaretter och andra tobaksvaror.

(Berör inte den svenska versionen.)
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Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 39
ARTIKEL 1, PUNKT 6

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

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

(Berör inte den svenska versionen.)

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 40
ARTIKEL 1, PUNKT 6

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

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

(f) Audiovisuell marknadskommunikation får 
inte orsaka moralisk eller fysisk skada hos 
minderåriga. Därför får den inte direkt eller 
indirekt uppmana minderåriga att köpa en 
produkt eller tjänst, direkt eller indirekt 
uppmuntra dem att övertala sina föräldrar 
eller någon annan att köpa en vara eller tjänst 
som ingår i reklamen, utnyttja det speciella 
förtroende minderåriga hyser för föräldrar, 
lärare eller andra personer eller visa 
minderåriga i farliga situationer såvida detta 
inte är motiverat i inlärningssyfte.
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Motivering

Formuleringen ”utan skäl” är något vag och kan inte ge riktig rättslig säkerhet.

Ändringsförslag 41
ARTIKEL 1, PUNKT 6

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

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

1. Produktintegrering skall vara allmänt 
förbjuden. Produktplacering skall vara 
förbjuden i andra program än 
fiction-program, fiction-liknande program 
och idrottsprogram. Nyhetsprogram, 
samhällsprogram, religiösa program och 
dokumentärer skall inte sponsras.
Audiovisuella medietjänster som i tillåtna 
fall sponsras eller innehåller 
produktplacering skall uppfylla följande krav:

Motivering

Innehåll och marknadsföring måste hållas åtskilda. Integrering av marknadsföring i program 
har blivit verklighet i Förenta staterna, och det finns en växande oro för att detta skadar 
programutbudets kvalitet. Vi bör inte upprepa deras misstag. För Europas del bör vi säga nej 
till att integrera marknadsföring och innehåll och åtminstone skydda våra egna berättelsers 
integritet.

Ändringsförslag 42
ARTIKEL 1, PUNKT 6

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

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

Motivering
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I sitt tolkningsmeddelande om vissa aspekter av bestämmelserna om tv-reklam i direktivet 
”Television utan gränser” (2004/C 102/02) lade kommissionen fram kriteriet ”omotiverat 
framträdande plats” i syfte att hjälpa de nationella myndigheterna att skilja mellan 
smygreklam och lagliga referenser till varor, tjänster, varumärken eller namn på ekonomiska 
aktörer. Kriteriet ”omotiverat framträdande plats” har tillämpats i många medlemsstater för 
att skydda tittarnas intressen. Att infoga kriteriet ”omotiverat framträdande plats” i 
direktivets rättsligt bindande text kommer att öka den rättsliga säkerheten, ge vägledning om 
hur produkter skall presenteras på ett så lite påträngande sätt som möjligt och bidra till att 
oönskade former av produktplacering, t.ex. produktintegrering, inte används i europeiska 
produktioner.

Ändringsförslag 43
ARTIKEL 1, PUNKT 6

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

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

(c) Tittarna måste tydligt informeras om att 
det existerar ett 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 och/eller under 
programmet och/eller i slutet av programmet. 
Program som beställts eller producerats av 
programföretaget och som innehåller 
produktplacering måste identifieras på
lämpligt sätt i början av och/eller under 
programmen för att undvika all osäkerhet 
hos tittaren.

Motivering

Ansvaret behöver förtydligas. 

Ändringsförslag 44
ARTIKEL 1, PUNKT 6

Artikel 3h, punkt 2 (Direktiv 89/552/EEG)
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2. Audiovisuella medietjänster får inte 
sponsras av företag vars huvudsakliga 
verksamhet är tillverkning eller försäljning av 
cigarretter och andra tobaksvaror. 
Audiovisuella medietjänster får inte innehålla 
någon produktplacering av tobaksvaror eller 
cigaretter eller produktplacering från företag 
vars huvudsakliga verksamhet är tillverkning 
eller försäljning av cigaretter och andra 
tobaksvaror.

2. Audiovisuella medietjänster får inte 
sponsras av företag vars huvudsakliga 
verksamhet är tillverkning eller försäljning av 
cigarretter och andra tobaksvaror. 
Audiovisuella medietjänster får inte innehålla 
någon produktplacering av tobaksvaror eller 
cigaretter eller produktplacering i program 
som beställts eller producerats av 
leverantören av medietjänsten från företag 
vars huvudsakliga verksamhet är tillverkning 
eller försäljning av cigaretter och andra 
tobaksvaror.

Motivering

Ansvaret behöver förtydligas.

Ändringsförslag 45
ARTIKEL 1, PUNKT 6

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

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

utgår

Motivering

Innehållet täcks redan av ändringsförslag 41.

Ändringsförslag 46
ARTIKEL 1, PUNKT 6

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

Artikel 3ha

Tillgänglighet
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1. Medlemsstaterna skall vidta lämpliga 
åtgärder för att successivt se till att de 
audiovisuella medietjänster som omfattas 
av deras lagstiftning blir helt tillgängliga 
för människor med funktionshinder.

2. Medlemsstaterna skall vartannat år 
inkomma med nationella rapporter till 
kommissionen om genomförandet av 
denna artikel.

Denna rapport skall särskilt innehålla 
statistiska slutsatser om de framsteg som 
gjorts för att skapa tillgänglighet enligt 
punkt 1, redogörelser för alla eventuella 
misslyckanden med att göra framsteg samt 
uppgifter om de åtgärder som antagits eller 
planerats för att nå målet.

Motivering

Tillgänglighet för audiovisuella medietjänster är en viktig faktor för att den inre marknaden 
skall fungera väl, i enlighet med skäl 30. Människor med funktionshinder och/eller äldre 
människor, för vilka tillgängligheten också är mycket viktig, utgör en betydande del av 
användarna av audiovisuella tjänster. Enligt Institute of Hearing Research [institutet för 
forskning om hörseln] lever drygt 81 miljoner européer med nedsatt hörsel. Det finns också
drygt 30 miljoner blinda och synskadade européer. Forskningen visar att ett överväldigande 
stort antal funktionshindrade människor och/eller äldre människor tittar på tv. Detta är en 
marknad som måste tillgodoses. Skyldigheten att se till att de audiovisuella medietjänsterna 
är tillgängliga skulle utan tvekan främja en sund konkurrens mellan tjänsteleverantörerna 
och stärka den inre marknadens funktion.

Ändringsförslag 47
ARTIKEL 1, PUNKT 9

Artikel 10 (Direktiv 89/552/EEG)

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

1. TV-reklam och teleshopping skall vara lätt 
igenkännliga som detta och kunna skiljas 
från det redaktionella innehållet. Utan att 
det påverkar tillämpningen av nya 
marknadsföringstekniker skall 
teleshopping på optiskt och/eller akustiskt 
och/eller rumsligt sätt hållas åtskilda från 
andra delar av programmet.
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2. Enstaka reklam- och teleshoppinginslag 
skall endast förekomma undantagsvis, 
utom i sportprogram.”

Motivering

För att inte på konstgjord väg begränsa programföretagens möjlighet att utforska nya 
flexibla pausmönster tillsammans med tittarna bör man stryka regeln att enstaka inslag (utom 
i sportprogram) endast skall förekomma undantagsvis. Nya undersökningar har visat att 
tittarna faktiskt föredrar enstaka reklaminslag framför reklamblock eftersom de är mindre 
påträngande än långa avbrott.

Ändringsförslag 48
ARTIKEL 1, PUNKT 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.

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

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

Motivering

Att introducera en 35-minutersregel skulle oundvikligen leda till förlorade inkomster för dem 
som investerar i dessa mindre vinstgivande genrer. Eftersom majoriteten av nyhetsprogram 
och barnprogram inte är längre än 30 minuter skulle reklaminslagen i det närmaste kunna 
försvinna helt från dessa program. Effekten skulle bli minskade åtaganden och minskade 
investeringar i nyhets- och barnprogram, särskilt i produktioner av europeiskt ursprung. Det 
är därför ytterst viktigt för dessa genrers ekonomiska hållbarhet att den nuvarande 
30-minutersregeln behålls.

Ändringsförslag 49
ARTIKEL 1, PUNKT 13

Artikel 18, punkt 2 (Direktiv 89/552/EEG)
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2. Punkt 1 är inte tillämplig på
programföretagets meddelanden som rör 
dess egna program och produkter med direkt 
koppling till dessa program, 
sponsorsmeddelanden och 
produktplacering.”

2. Punkt 1 är inte tillämplig på
programföretagets meddelanden som rör 
dess egna program, eller program från en 
annan leverantör av medietjänster som 
tillhör samma företagsgrupp, och produkter 
med direkt koppling till dessa program, 
sponsorsmeddelanden och 
produktplacering.”

Motivering

Det finns inga skäl att utesluta dem.

Ändringsförslag 50
ARTIKEL 1, PUNKT 14

Artikel 18a (Direktiv 89/552/EEG)

Artikel 18a skall utgå. Sändningsblock med audiovisuell 
marknadskommunikation måste på optiskt 
eller akustiskt sätt tydligt identifieras som 
teleshoppingblock och får inte överskrida 
totalt sex timmar per dag.

Motivering

Att helt stryka dygnsbegränsningen för sändningsblocken för tv-köp, enligt 
Europeiska kommissionens förslag att stryka artikel 18a, kan innebära stora risker och bidrar 
inte till att nå något specifikt mål i direktivet. Framför allt skulle detta totala frisläppande 
och en alltför tilltagen medietid för teleshoppingblocken göra det möjligt för tvivelaktiga 
aktörer och ohederliga affärsidkare att utnyttja denna öppning och därigenom försämra de 
positiva resultat som branschen redan åstadkommit genom grundliga program för 
självreglering och ett löpande stöd för högsta standarder. På det hela taget skulle denna 
åtgärd kunna underminera de ansträngningar som teleshoppingindustrin i Europa har gjort 
för att skapa högsta standarder för konsumenterna.

Ändringsförslag 51
ARTIKEL 1, PUNKT 17

Artikel 20 (Direktiv 89/552/EEG)
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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 
televisionssändningar 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

Förslaget är otydligt och skulle kunna orsaka problem: Vad avses med termen ”sändningar”? 
Hur mäter man hur stor andel av tittarna som nås? Hur avgör man om en sändning enbart är 
avsedd för det nationella området?

För att skapa rättslig säkerhet bör termen ”sändningar” ersättas med 
”televisionssändningar” och frasen ”sändningar som endast når …” strykas.

Ändringsförslag 52
ARTIKEL 1, PUNKT 22

Artikel 26 (Direktiv 89/552/EEG)

Enligt artikel […] i direktivet skall 
kommissionen, senast den […] och därefter 
vartannat år, lämna en rapport till 
Europaparlamentet, rådet och Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén om 
genomförandet av detta direktiv i dess 
senaste lydelse och, om nödvändigt, utarbeta 
ytterligare förslag för att anpassa det till 
utvecklingen i fråga om audiovisuella 
medietjänster, särskilt mot bakgrund av den 
senaste tekniska utvecklingen och sektorns 
konkurrenskraft.”

Enligt artikel […] i direktivet skall 
kommissionen, senast den [utgången av det 
femte året efter antagandet av detta 
direktiv] och därefter vartannat år, lämna en 
rapport till Europaparlamentet, rådet och 
Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén om genomförandet av detta 
direktiv i dess senaste lydelse, särskilt när 
det gäller genomförandet av de åtgärder 
som avses i artikel 3f.1 och artikel 3ha 
(ny), och, om nödvändigt, utarbeta 
ytterligare förslag för att anpassa det till 
utvecklingen i fråga om audiovisuella 
medietjänster, särskilt mot bakgrund av den 
senaste tekniska utvecklingen och sektorns 
konkurrenskraft samt främjandet av den 
kulturella mångfalden.”
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Ändringsförslag 53
ARTIKEL 3

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar 
och andra författningar som är nödvändiga 
för att följa detta direktiv senast den […] De 
skall genast överlämna texterna till dessa 
bestämmelser till kommissionen tillsammans 
med en jämförelsetabell för dessa 
bestämmelser och bestämmelserna i detta 
direktiv.

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar 
och andra författningar som är nödvändiga 
för att följa detta direktiv senast före den 
[två år]. De skall genast överlämna texterna 
till dessa bestämmelser till kommissionen 
tillsammans med en jämförelsetabell för dessa 
bestämmelser och bestämmelserna i detta 
direktiv.

Motivering

I kommissionens text saknas en tidsfrist för genomförandet av detta direktiv. Ett snabbt 
genomförande är önskvärt för att den inre marknaden för audiovisuella medietjänster skall 
fungera fullt ut och för att alla leverantörer av medietjänster skall erbjudas lika villkor. Två
år efter genomförandet skall medlemsstaterna i en rapport till kommissionen informera om 
sina genomförandeåtgärder för vissa bestämmelser i detta direktiv. På samma sätt skall 
kommissionen i en rapport till rådet och parlamentet informera om tillämpningen av detta 
direktiv tre år efter dess genomförande (eller fem år efter antagandet).


