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KORTFATTAD MOTIVERING

Kommissionens förslag, vars första uttalade syfte är att ”ytterligare förbättra den europeiska 
industrins konkurrenskraft inom informations- och kommunikationsteknik”, skiljer mellan 
linjära tjänster och icke-linjära tjänster. För de linjära tjänsterna föreslår kommissionen en 
modernisering och förenkling av regelverket medan kommissionen tänker sig att endast 
tillämpa en del av reglerna för de linjära tjänsterna på de icke-linjära (det som kallas en 
uppsättning minimiregler) och detta i synnerhet för frågor som gäller skyddet av minderåriga, 
att förhindra hets mot folkgrupp eller smygreklam.

Det är beklagligt att kommissionen på grund av ett svårt eller omöjligt tekniskt genomförande 
har hållit sig till en uppsättning minimiregler för de icke-linjära tjänsterna, till och med när det 
gäller kampen mot diskriminering eller skyddet av minderåriga. Skyddet av rättigheter 
innebär att de erkända rättigheter och skyldigheter som finns på detta område och som gäller 
för de linjära tjänsterna, i så hög utsträckning som möjligt också bör utsträckas till icke-linjära 
tjänster som för var dag som går tenderar att spela en allt större roll på det audiovisuella 
området. 

Därutöver vill kommissionen i förslaget uppmuntra medlemsstaterna att garantera oberoendet 
för de tillsynsmyndigheter som ansvarar för att genomförandet av direktivet följer de 
fastställda principerna. Denna vilja är lovvärd. Emellertid krävs det kanske också att den 
åtföljs av en skyldighet för de medlemsstater som ännu inte har gjort det, att inrätta dessa 
myndigheter vars roll fortsätter att vara grundläggande för skyddet av friheterna, minderåriga, 
mångfald i media och mänsklig värdighet, och detta skall gälla för alla audiovisuella 
medietjänster.

FÖRSLAG

1. Tillgång till information

Föredraganden gläder sig åt tillägget i artikel 3 b om rätten till korta utdrag när det gäller 
evenemang av stort allmänintresse. 

2. Kampen mot diskriminering och respekt för den mänskliga värdigheten

Föredraganden beklagar att förteckningen över diskrimineringsgrunder är ofullständig i 
artikel 3g c i och till exempel inte tar upp den diskriminering på grund av funktionshinder, 
ålder eller sexuell läggning som såväl marknadskommunikationen som de audiovisuella 
medietjänsterna kan innebära.

Föredraganden anser också att det vore bra att göra ett tillägg om mänsklig värdighet och 
personlig integritet i artikel 3 e för att se till att det blir förbjudet för i synnerhet vissa 
dokusåpor att visa upp de tävlande i förödmjukande situationer.
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3. Skydd av minderåriga och sårbara personer 

Föredraganden vill förstärka artikel 3 d för att föreskriva liknande bestämmelser som de 
som finns för de linjära tjänsterna i artikel 22, när det blir genomförbart och på lämpligt 
sätt.

Föredraganden anser också att EU bör uppmuntra de berörda tillsynsmyndigheterna, 
företagen och de icke-statliga organisationerna att tillsammans forska på och utveckla 
system för att skydda minderåriga i stil med filter och en samordning av identifikationen.

4. Främjande av den kulturella mångfalden

Föredraganden är mycket vällvilligt inställd till målet att alla audiovisuella tjänster skall 
bidra till den kulturella mångfalden, även de icke-linjära tjänsterna, som har införts i den 
nya artikel 3 f, och föreslår en precisering av sätten att genomföra detta på.

5. Rätt till genmäle

Rätten till genmäle bör ingå i uppsättningen minimiregler som är gemensamma för linjära 
och icke-linjära tjänster eftersom det är känt att Internet utgör det bästa sättet att mycket 
snabbt sprida falska rykten.

6. Garantera funktionshindrade bättre tillgång till audiovisuella medier 

Föredraganden föreslår en ny artikel 3 i för att tvinga medlemsstaterna att vidta åtgärder 
för att förbättra funktionshindrades tillgång till audiovisuella medietjänster och att 
vartannat år rapportera till kommissionen om hur denna artikel tillämpas.

7. De nationella tillsynsmyndigheternas roll (artikel 23 b)

Föredraganden vill att direktivet skall innehålla en skyldighet för medlemsstaterna att 
inrätta oberoende och opartiska tillsynsmyndigheter öppna för insyn, samtidigt som 
subsidiaritetsprincipen skall respekteras.

Föredraganden anser att det är nödvändigt att precisera dessa tillsynsmyndigheters 
åligganden och i synnerhet att de icke-linjära tjänsterna underställs kontrollen från 
antingen befintliga nationella myndigheter eller nya myndigheter. 

Bland dessa åligganden bör respekten för mångfald ingå. 

Det vore bra att föreskriva att tillsynsmyndigheterna inte skall nöja sig med att informera 
de andra nationella myndigheterna eller kommissionen när en allvarlig överträdelse av
direktivets bestämmelser inträffar, utan att ett samrådsförfarande skall inrättas dem 
emellan.
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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor uppmanar 
utskottet för kultur och utbildning att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i 
sitt betänkande:

Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
Skäl 3

(3) De audiovisuella medietjänsternas stora 
betydelse för samhälle, demokrati och kultur 
gör det berättigat med särskilda regler för 
dessa tjänster.

(3) De audiovisuella medietjänsternas stora 
betydelse för samhälle, demokrati, 
utbildning och kultur gör det berättigat med 
särskilda regler för dessa tjänster. Detta 
framför allt i syfte att bevara de 
grundläggande fri- och rättigheterna enligt 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna, 
Europeiska konventionen angående skydd 
för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna samt 
Förenta nationernas pakt om civila och 
politiska rättigheter och i syfte att 
garantera skyddet av minderåriga, sårbara 
personer eller funktionshindrade.

Ändringsförslag 2
Skäl 5

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

(5) Det råder osäkerhet om rättsläget för 
europeiska företag som tillhandahåller 
medietjänster, och de omfattas av olika 
konkurrensvillkor i samband med nya 
beställtjänster; det är därför nödvändigt att 
se till att alla audiovisuella medietjänster 
omfattas av åtminstone en grunduppsättning 
samordnade regler, för att förhindra 
snedvridning av konkurrensen och öka 
säkerheten om rättsläget, som syftar till att i 
synnerhet garantera en tillräcklig nivå av 
skydd av minderåriga och andra sårbara 
personer eller funktionshindrade, såväl 
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som att garantera respekten för de 
grundläggande fri- och rättigheterna.

Ändringsförslag 3
Skäl 9

(9) Det här direktivet ökar 
överensstämmelsen med de grundläggande 
rättigheterna och är helt i enlighet med de 
principer som erkänns i Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna, särskilt artikel 11. I detta 
hänseende hindrar direktivet inte på något 
sätt medlemsstaterna från att tillämpa sina 
konstitutionella bestämmelser om pressfrihet 
och yttrandefrihet i medierna.

(9) Det här direktivet ökar 
överensstämmelsen med de grundläggande 
rättigheterna och avser att inlemma de 
principer, rättigheter och friheter som 
erkänns i Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna, särskilt 
artikel 11. I detta avseende uppmanas 
medlemsstaterna starkt att inrätta en eller 
flera oberoende tillsynsmyndigheter om de 
inte redan gjort detta. Dessa myndigheter 
bör vara garanter för respekten för de 
grundläggande rättigheterna inom ramen 
för leveransen av audiovisuella 
medietjänster. Det är upp till 
medlemsstaterna att besluta om det är 
bättre att ha en enda tillsynsmyndighet för 
alla audiovisuella medietjänster eller olika 
myndigheter för varje tjänstekategori 
(linjära eller icke-linjära tjänster). För 
övrigt hindrar direktivet inte på något sätt 
medlemsstaterna från att tillämpa sina 
konstitutionella bestämmelser eller 
regelverk om pressfrihet och yttrandefrihet i 
medierna.

Ändringsförslag 4
Skäl 10

(10) Eftersom en minimiuppsättning 
harmoniserade skyldigheter införs genom 
artikel 3b–h 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 

(10) Genom artikel 3c–i införs en 
uppsättning harmoniserade regler som 
medlemsstaterna måste följa. Dessa kan 
således inte längre under några 
förhållanden, och detta gäller även 
icke-linjära tjänster, avvika från principen 
om ursprungsland när det gäller skydd av 
minderåriga, respekt för mänsklig 
värdighet och bekämpande av 
diskriminering och av hets mot personer på 
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mänskliga värdighet eller konsumentskydd, 
i enlighet med artikel 3.4 i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2000/31/EG.

grund av ras, kön, religion, sexuell 
läggning, etniskt ursprung eller nationalitet 
samt skydd av sårbara personer eller 
handikappade eller konsumentskydd, i 
enlighet med artikel 3.4 i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2000/31/EG. 

Ändringsförslag 5
Skäl 25

(25) I kommissionens meddelande till rådet 
och Europaparlamentet, ”Lagstifta bättre 
för tillväxt och arbetstillfällen i Europeiska 
unionen”1, 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 lagstiftning2 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 det interinstitutionella avtalet om 
bättre lagstiftning, vilket slöts i 
oktober 2003 mellan kommissionen, rådet 
och Europaparlamentet, förespråkas 
användandet av förfaranden för 
samreglering särskilt, eftersom de 
lagstiftande EU-organen fastställer de 
grundläggande målen medan samreglering 
och till och med självreglering är bra 
metoder för att avgöra vilka medel som 
skall användas för att förverkliga dessa 
mål. Med samreglering skall förstås den 
mekanism genom vilken en 
gemenskapsrättsakt för över ansvaret för 
att förverkliga de mål som de lagstiftande 
organen beslutat om till de berörda och 
erkända parterna på det området. Det kan 
handla om ekonomiska aktörer, 
arbetsmarknadens parter, icke-statliga 
organisationer eller föreningar. Denna 
mekanism förutsätter därför en tydlig 
rollfördelning mellan staten å ena sidan 
och övriga aktörer å andra sidan i 
regleringsförfarandet. Självreglering består 
i sin tur av utarbetandet av 
uppförandekoder, mjukvara för filtrering, 
märkning eller andra åtgärder utan statligt 
ingripande och på operatörernas eget 
initiativ. Endast självreglering räcker inte 
för att garantera att principerna i direktivet 
respekteras, särskilt med avseende på 
principerna om skyddet av grundläggande 
fri- och rättigheter. 
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1 KOM(2005)0097.
2 EUT C 321, 31.12.2003, s. 1.

Motivering

Även om det är viktigt att ge stort utrymme för samreglering såsom det interinstitutionella 
avtalet föreskriver skulle självregleringen inte vara framgångsrik när det gäller skydd av 
grundläggande rättigheter och minderårigas rättigheter.

Ändringsförslag 6
Skäl 26

(26) Visningsrätter till evenemang av 
allmänintresse kan förvärvas av 
programföretag med ensamrätt. Det tycks 
dock viktigt att främja mångfald genom en 
diversifierad nyhetsproduktion och ett 
diversifierat programutbud i Europeiska 
unionen och följa de principer som erkänns i 
artikel 11 i Europeiska unionens stadga om 
de grundläggande rättigheterna.

(26) Visningsrätter till evenemang av 
allmänintresse kan förvärvas av 
programföretag med ensamrätt. Det är dock 
alltjämt viktigt att främja den fria tillgången 
till information och mångfald genom en 
diversifierad nyhetsproduktion och ett 
diversifierat programutbud i Europeiska 
unionen och följa de principer som erkänns i 
artikel 11 i Europeiska unionens stadga om 
de grundläggande rättigheterna.

Ändringsförslag 7
Skäl 28

(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 3b-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 mer flexibel
reglering av icke-linjära tjänster än av 
linjära tjänster. Det är likväl viktigt att 
medlemsstaterna ser till att leverantörerna 
av icke-linjära tjänster åtar sig att 
garantera respekten för de grundläggande 
fri- och rättigheterna, i synnerhet med 
avseende på skydd av minderåriga och 
andra sårbara personer eller 
funktionshindrade och respekten för 
mänsklig värdighet och 
icke-diskriminering; dessa principer utgör 
EU:s värderingar och erkänns såväl i EU:s 
stadga för grundläggande rättigheter som i 
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Europeiska konventionen angående skydd 
för de mänskliga rättigheterna som 
medlemsstaterna är förpliktade att följa.

Ändringsförslag 8
Skäl 30

(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, 
konsumentskydd och skydd av folkhälsan 
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 och för att de rättigheter, 
värderingar och friheter som 
Europeiska unionen grundar sig på skall 
respekteras. Där det är nödvändigt att 
ingripa på gemenskapsnivå bör direktivet 
säkerställa ett starkt skydd för de 
grundläggande fri- och rättigheterna samt
av de allmänna intressena, i synnerhet 
skyddet för minderåriga, sårbara personer 
eller funktionshindrade och mänsklig 
värdighet, konsumentskydd och skydd av 
folkhälsan för att garantera ett område helt
utan inre gränser för audiovisuella 
medietjänster.

Ändringsförslag 9
Skäl 31

(31) Skadligt innehåll och uppträdande i 
audiovisuella medietjänster är en viktig 
fråga för beslutsfattare, bransch och 
föräldrar. Nya utmaningar kommer också att 
framträda, särskilt i samband med nya 
plattformar och nya produkter. Därför är det 
nödvändigt att införa regler som skyddar den 
fysiska, mentala och moraliska utvecklingen 
för minderåriga samt den mänskliga 
värdigheten i alla audiovisuella 
medietjänster och i audiovisuell 
marknadskommunikation. 

(31) Skadligt innehåll och uppträdande i 
audiovisuella medietjänster är en viktig 
fråga för beslutsfattare, bransch och 
föräldrar samt för icke-statliga 
organisationer som arbetar för skydd av 
barn, andra sårbara personer eller 
funktionshindrade. Nya utmaningar 
kommer också att framträda, särskilt i 
samband med nya plattformar och nya 
produkter. Därför är det nödvändigt att 
införa regler som skyddar den fysiska, 
mentala och moraliska utvecklingen för 
minderåriga, sårbara personer eller 
funktionshindrade, samt den mänskliga 
värdigheten i alla audiovisuella 
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medietjänster och i audiovisuell 
marknadskommunikation. 

Ändringsförslag 10
Skäl 32

(32) De åtgärder som vidtas för att skydda 
minderåriga och den mänskliga 
värdigheten måste noga vägas mot den 
grundläggande yttrandefriheten, såsom den 
slås fast i Europeiska unionens stadga om 
de grundläggande rättigheterna. Syftet med 
dessa åtgärder bör därmed vara att 
garantera en tillfredsställande nivå på 
skyddet för minderåriga, särskilt när det 
gäller icke-linjära tjänster, men inte att 
förbjuda vuxet innehåll som sådant. 

(32) Den grundläggande yttrandefriheten, 
såsom den slås fast i Europeiska unionens 
stadga om de grundläggande rättigheterna 
och i Europeiska konventionen angående 
skydd för de mänskliga rättigheterna och 
de grundläggande friheterna har sina 
begränsningar när det gäller respekten för 
den mänskliga värdigheten och skydd av 
minderåriga. Därför måste man finna en 
balans, även när det gäller icke-linjära 
tjänster, så att framför allt skyddet för 
minderåriga garanteras, men utan att 
förbjuda vuxet innehåll som sådant.

Ändringsförslag 11
Skäl 32a (nytt)

(32a) Minderåriga, sårbara eller 
funktionshindrade personer, särskilt på ett 
psykiskt plan, är mer utsatta och kan bli 
fysiskt eller psykologiskt omskakade och 
störda av program som innehåller scener 
med verbalt våld såväl som fysiskt eller 
psykiskt våld, eller kränkningar av den 
mänskliga värdigheten, eller hets mot 
folkgrupp eller uppmaningar till något 
slags diskriminering. Medlemsstaterna 
uppmanas starkt att påminna 
leverantörerna av audiovisuella 
medietjänster om detta krav och ålägga 
dem att tydligt i förväg ange när sådana 
programinslag förekommer, eftersom skydd 
av alla dessa personer utgör ett av 
direktivets mål.

Motivering

Lagstiftarna på såväl EU-nivå som nationell nivå bör fortsätta att ha skydd av minderåriga, 
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sårbara personer och funktionshindrade i åtanke. Även leverantörer av audiovisuella 
medietjänster bör ha detta i åtanke och de bör varna användarna av deras tjänster för de 
skadliga effekter som vissa programinslag eller program kan ha på en ömtålig publik. Här 
har självregleringen och samregleringen ett självklart tillämpningsområde.

Ändringsförslag 12
Skäl 36

(36) När bestämmelserna i artikel 4 i 
direktiv 89/552/EEG, i dess ändrade lydelse, 
genomförs, bör medlemsstaterna anta 
bestämmelser om att programföretagens 
programutbud skall omfatta en lämplig andel 
europeiska samproduktioner eller 
produktioner från andra europeiska länder.

(36) När bestämmelserna i artikel 4 i 
direktiv 89/552/EEG, i dess ändrade lydelse, 
genomförs, bör medlemsstaterna anta 
bestämmelser om att audiovisuella 
medietjänsters programutbud skall omfatta 
en lämplig andel europeiska 
samproduktioner eller produktioner från 
andra europeiska länder.

Motivering

När det gäller att främja europeiska audiovisuella produktioner bör leverantörerna av 
icke-linjära tjänster åläggas samma förpliktelser som leverantörerna av linjära tjänster när 
det gäller likvärdigt innehåll.

Ändringsförslag 13
Skäl 38a (nytt)

(38a) Rätten till genmäle är ett rättsmedel 
som är särskilt väl anpassat för miljön 
online på grund av möjligheten till 
omedelbar korrigering av de ifrågasatta 
uppgifterna. Emellertid bör genmälet 
komma inom en rimlig tidsfrist efter 
motiveringen av begäran och vid ett 
lämpligt tillfälle och sätt i förhållande till 
det program som begäran avser. Genmälet 
bör framför allt ges samma betydelse som 
gavs den ifrågasatta uppgiften i syfte att nå 
samma publik och få samma genomslag.

Ändringsförslag 14
Skäl 40

(40) Affärsmässig och teknisk utveckling (40) Affärsmässig och teknisk utveckling 
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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.

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 på villkor 
att användaren informeras mycket tydligt, 
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.

Ändringsförslag 15
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.

(45) Direktivet förbjuder smygreklam på 
grund av dess negativa inverkan på 
konsumenterna. Förbudet mot smygreklam 
omfattar inte legitim produktplacering inom 
ramen för detta direktiv under förutsättning 
att användaren av tjänsten informeras 
mycket tydligt därom.

Ändringsförslag 16
Skäl 47

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

(47) Tillsynsmyndigheterna, vilkas själva 
existens och roll visar sig vara av yttersta 
vikt i en värld av allt mer komplexa 
audiovisuella medietjänster, bör vara 
fristående från medlemsstaternas regeringar 
och från leverantörerna av audiovisuella 
medietjänster, så att de kan utföra sitt arbete 
på ett opartiskt och öppet sätt och bidra till 
respekt för yttrandefriheten och
mångfalden. Därutöver bör dessa 
myndigheter vaka över skyddet av den 
mänskliga värdigheten, minderåriga, 
sårbara personer och funktionshindrade, se 
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till att diskriminering i alla former 
bekämpas och mer allmänt se till att 
grundläggande fri- och rättigheter främjas.
Ett nära samarbete mellan de nationella 
tillsynsmyndigheterna och kommissionen 
krävs för att garantera en korrekt tillämpning 
av detta direktiv.

Ändringsförslag 17
Skäl 48 (nytt)

(48) Funktionshindrade och äldre 
personers rättighet att delta i det sociala 
och kulturella livet såsom fastställs i 
artiklarna 26 och 27 i stadgan om de 
grundläggande rättigheterna är oupplösligt 
förenad med bestämmelserna om 
tillgängligheten till audiovisuella 
medietjänster. Audiovisuella medietjänsters 
tillgänglighet omfattar bland annat 
teckenspråk, textning, syntolkning, 
uppläsning av textremsor och lättlästa 
menyer.

Motivering

I enlighet med kommissionens åtagande att beakta funktionshinder i alla sina åtgärder är det 
viktigt att uttryckligen hänvisa till de artiklar i stadgan om de grundläggande rättigheterna 
som avser äldre och funktionshindrade personer. Därutöver preciseras de främsta exemplen 
på åtgärder som medlemsstaterna kan vidta för att nå målet som finns inskrivet i stadgan om 
de grundläggande rättigheterna i den icke-uttömmande uppräkningen. På så sätt är det 
möjligt att främja genomförandet av målet samtidigt som den nödvändiga flexibiliteten 
bibehålls i genomförandet.

Ändringsförslag 18
Artikel 1, led e

(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 det är användaren som 
bestämmer vid vilken tidpunkt ett visst 
innehåll skall sändas, utifrån ett 
innehållsutbud som väljs av leverantören av 
medietjänster,
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Motivering

Ordet program hänvisar snarare till televisionsinnehållet. För tydlighetens skull bör detta ord 
ersättas med ordet ”innehåll”.

Ändringsförslag 19
Artikel 3b, punkt 1

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 skall 
medlemsstaterna i enlighet med principen 
om fri tillgång till information som 
fastställs i artikel 11 i stadgan om de 
grundläggande rättigheterna se till att 
programföretag och de mellanhänder som 
agerar på programföretags vägnar 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. 

Motivering

Det finns en motsägelse mellan skäl 27 och artikel 3b när det gäller mellanhändernas 
rättigheter, till exempel nyhetsbyråernas rätt till tillgång till signalen. För att inte orsaka 
förvirring är det nödvändigt att i artikeln precisera att mellanhänderna har rätt till tillgång 
till signalen när de agerar på programföretagens vägnar.

Ändringsförslag 20
Artikel 3c, led aa (nytt)

(aa) leverantörens bolagsform,

Ändringsförslag 21
Artikel 3c, led ab (nytt)

(ab) leverantörens kapital

Ändringsförslag 22
Artikel 3c, led ac (nytt)
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(ac) namnet på leverantörens rättsliga 
ombud 

Ändringsförslag 23
Artikel 3c, led ad (nytt)

(ad) namnet på den ansvarige utgivaren för 
innehållet om annan än det rättsliga 
ombudet

Ändringsförslag 24
Artikel 3c, led 1 (nytt)

Medlemsstaterna uppmuntras att inrätta 
nationella offentliga register över 
audiovisuella medietjänster för att 
underlätta tillgång till de uppgifter som 
avses i punkt 1. Alla leverantörer av sådana 
tjänster med säte i en medlemsstat bör 
registrera sig i detta register och 
tillhandahålla de obligatoriska uppgifter 
som nämns ovan.

Ändringsförslag 25
Artikel 3d

Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som 
är nödvändiga för att se till att audiovisuella 
medietjänster under deras jurisdiktion inte 
tillhandahålls på ett sådant sätt att det 
allvarligt kan skada den fysiska, mentala 
eller moraliska utvecklingen hos 
minderåriga.

Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som 
är nödvändiga för att se till att audiovisuella 
medietjänster under deras jurisdiktion inte 
tillhandahålls på ett sådant sätt att det 
allvarligt kan skada den mänskliga 
värdigheten och respekten för den enskilda 
människan, den fysiska, mentala eller 
moraliska utvecklingen hos minderåriga, 
sårbara personer eller funktionshindrade.

Ändringsförslag 26
Artikel 3d, led 1a (nytt)

Medlemsstaterna skall i synnerhet se till att 
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leverantörerna av audiovisuella 
medietjänster inom deras jurisdiktion
ställer effektiva filtreringssystem till 
användarnas förfogande och att dessa 
informeras om att sådana system finns.

Ändringsförslag 27
Artikel 3d, led 1b (nytt)

Kommissionen och medlemsstaterna skall 
uppmuntra leverantörerna av audiovisuella 
medietjänster, tillsynsmyndigheterna och 
alla berörda parter att reflektera över om 
det är tekniskt och rättsligt genomförbart 
att utveckla en harmoniserad identifikation 
av innehållet för att underlätta filtrering 
och klassificering vid källan, oavsett vilken 
plattform som används, i syfte att förbättra 
skyddet av minderåriga.

Ändringsförslag 28
Artikel 3e

Medlemsstaterna skall med lämpliga 
metoder se till att audiovisuella 
medietjänster och audiovisuell 
marknadskommunikation som tillhandahålls 
av leverantörer inom deras jurisdiktion inte 
på något sätt uppmanar till hets mot personer 
på grund av kön, ras eller etniskt ursprung, 
religion eller tro, funktionshinder, ålder eller 
sexuell läggning.

Medlemsstaterna skall med lämpliga 
metoder se till att audiovisuella 
medietjänster och audiovisuell 
marknadskommunikation som tillhandahålls 
av leverantörer inom deras jurisdiktion inte 
på något sätt uppmanar till hets mot personer 
på grund av kön, ras eller etniskt ursprung, 
religion eller tro, funktionshinder, ålder eller 
sexuell läggning, samt att de inte kränker 
vare sig den mänskliga värdigheten eller 
respekten för den enskilda människan.

Ändringsförslag 29
Artikel 3f, punkt 1

1. Där så är praktiskt möjligt skall 
medlemsstaterna på lämpligt sätt se till att de 
leverantörer av medietjänster som tillhör 
deras jurisdiktion främjar produktionen av 

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

och tillgången till europeiska produktioner i 
den mening som avses i artikel 6. För 
icke-linjära tjänster kan denna bland annat 
främjas på följande sätt: 
minimiinvesteringar i europeiska 
produktioner i förhållande till 
omsättningen, en minimiandel av 
europeiska produktioner i 
beställningskataloger för video och en 
attraktiv presentation av europeiska 
produktioner i de elektroniska 
programguiderna.

Motivering

Det föreslagna tillägget preciserar de främsta exemplen på åtgärder som medlemsstater kan 
vidta för att nå det mål som fastställs i den första meningen. På så sätt är det möjligt att 
främja genomförandet av målet samtidigt som den nödvändiga flexibiliteten bibehålls i 
genomförandet (uttryck som ”där så är praktiskt möjligt” och ”på lämpligt sätt” visar att 
uppräkningen av åtgärder inte är uttömmande och inte bindande).

Ändringsförslag 30
Artikel 3f, punkt 4

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 och en oberoende studie, 
lämna en rapport till Europaparlamentet och 
rådet vartannat år om tillämpningen av 
punkt 1, med beaktande av 
marknadsutvecklingen och den tekniska 
utvecklingen, samt målet om kulturell 
mångfald.

Ändringsförslag 31
Artikel 3f, punkt 4a (ny)

4a. Rådet skall senast vid utgången av det 
femte året från antagandet av detta direktiv 
på nytt se över genomförandet av denna 
artikel på grundval av en rapport från 
kommissionen där anpassningsförslag förs 
fram i förekommande fall, med beaktande 
av marknadsutvecklingen och den tekniska 
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utvecklingen, samt målet om kulturell 
mångfald, såväl som av genomslaget av de 
åtgärder som avses i punkt 1.

Motivering

Det är grundläggande att se till att denna artikel genomförs på ett effektivt sätt, och för att 
uppnå detta är det viktigt att inrätta ett system för att se över denna artikel som har 
inspirerats av den nu gällande bestämmelsen för TV-programtjänster såsom den definieras i 
artiklarna 4.4 och 25 a i direktivet ”Television utan gränser”.

Ändringsförslag 32
Artikel 3g, led c i

(i) diskriminera någon på grund av ras, kön 
eller nationalitet,

(i) diskriminera någon på grund av ras, 
etniskt ursprung, kön, sexuell läggning, 
ålder, funktionshinder, religion, 
övertygelser eller nationalitet,

Ändringsförslag 33
Artikel 3g, led c ia (nytt)

(ia) kränka den mänskliga värdigheten 
eller respekten för den enskilda människan,

Ändringsförslag 34
Artikel 3g, led c iii

(iii) uppmuntra ett beteende som är skadligt 
för hälsa eller säkerhet,

(iii) uppmuntra olagligt eller kriminellt 
beteende,

Ändringsförslag 35
Artikel 3g, led c iv

(iv) uppmuntra ett beteende som är skadligt 
för miljön.

(iv) uppmuntra ett beteende som är skadligt 
för hälsan eller för miljön.

Ändringsförslag 36
Artikel 3g, led f
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(f) Audiovisuell marknadskommunikation 
får inte orsaka moralisk eller fysisk skada 
hos minderåriga. Därför får den inte 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 eller försöka utnyttja deras, 
såväl som sårbara eller funktionshindrade 
personers, känslighet. Därför får den inte 
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 om det inte är motiverat av 
inlärnings- eller utbildningsskäl.

Ändringsförslag 37
Artikel 3h, punkt 2

2. Audiovisuella medietjänster får inte 
sponsras av företag vars huvudsakliga 
verksamhet är tillverkning eller försäljning 
av cigarretter och andra tobaksvaror. Linjära 
tjänster 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. De 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.

Ändringsförslag 38
Artikel 3h, punkt 4

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

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

Ändringsförslag 39
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Artikel 3i (ny)

1. Medlemsstaterna skall se till att 
audiovisuella medietjänster som tillhör 
deras jurisdiktion steg för steg skall bli 
fullständigt tillgängliga för 
funktionshindrade personer genom 
allmänna eller specifika lämpliga åtgärder.

2. Medlemsstaterna skall senast vid 
utgången av det femte året från antagandet 
av detta direktiv och därefter vartannat år 
lägga fram en nationell rapport för 
kommissionen om denna artikels 
tillämpning. Rapporten skall bland annat 
innehålla statistik över de framsteg som 
gjorts för att nå tillgänglighetsmålet som 
avses i punkt 1, anledningarna till ett 
eventuellt misslyckande och antagna eller 
planerade åtgärder för att åtgärda det.

Motivering

Det är nödvändigt att lägga till en ny artikel som inför en skyldighet för medlemsstaterna att 
vidta alla lämpliga åtgärder för att garantera tillgången till audiovisuella medietjänster för 
funktionshindrade och att regelbundet lägga fram en rapport om framstegen på vägen mot 
fullständig tillgänglighet.

Ändringsförslag 40
Artikel 3j

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
andra bestämmelser inom civilrätt, 
straffrätt eller administrativ lagstiftning 
som antagits av medlemsstaterna, skall 
varje fysisk eller juridisk person, oberoende 
av nationalitet vars legitima intressen, i 
synnerhet vederbörandes anseende och 
goda namn, har skadats av felaktiga 
påståenden i ett program, ha rätt till 
genmäle eller motsvarande. 
Medlemsstaterna skall se till att ett effektivt 
utnyttjande av rätten till genmäle eller 
motsvarande inte skall försvåras av 
orimliga villkor. Genmälet skall avges inom 
en rimlig tidrymd efter motiveringen av 
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begäran och vid ett lämpligt tillfälle och på 
ett lämpligt sätt i förhållande till det 
program som begäran avser.

2. Rätten till genmäle eller motsvarande 
kan utövas gentemot alla leverantörer av 
audiovisuella medietjänster som tillhör 
någon medlemsstats jurisdiktion.
3. Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att etablera rätten 
till genmäle eller motsvarande och skall 
fastställa den procedur som skall följas för 
att genomföra detta. Särskilt skall de 
säkerställa att en tillräcklig tidsperiod 
medges och att procedurerna är sådana att 
tillfälle till genmäle eller motsvarande 
vederbörligen kan ges fysiska eller 
juridiska personer som bor eller är 
etablerade i andra medlemsstater.
4. En begäran om genmäle eller 
motsvarande kan avvisas om detta inte är 
motiverat enligt de villkor som angetts i 
punkt 1 eller skulle innebära en straffbar 
handling eller skulle medföra civilrättsligt 
ansvar för leverantören av den 
audiovisuella medietjänsten eller skulle 
överskrida gränserna för allmän 
anständighet. 
5. Bestämmelser skall fastställas för 
förfaranden, varigenom tvister om rätten 
till genmäle eller motsvarande kan bli 
föremål för rättslig prövning.
6. Rätten till genmäle utgör inget hinder för 
användningen av andra rättsmedel som 
står till den enskildes förfogande när 
medierna har brustit i respekten för rätten 
till värdighet, heder, rykte eller privatliv.

Motivering

Rätten till svaromål bör tillämpas på alla audiovisuella medietjänster och inte endast på 
linjära tjänster.

Ändringsförslag 41
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Artikel 23

Artikel 23 utgår
Rätt till genmäle

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
andra bestämmelser inom civilrätt, 
straffrätt eller administrativ lagstiftning 
som antagits av medlemsstaterna, skall 
varje fysisk eller juridisk person, oberoende 
av nationalitet vars legitima intressen, i 
synnerhet vederbörandes anseende och 
goda namn, har skadats av felaktiga 
påståenden i ett TV-program, ha rätt till 
genmäle eller motsvarande.
2. Rätt till genmäle eller motsvarande skall 
gälla gentemot alla programföretag inom 
en medlemsstats jurisdiktion.
3. Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att etablera rätten 
till genmäle eller motsvarande och skall 
fastställa den procedur som skall följas för 
att genomföra detta. Särskilt skall de 
säkerställa att en tillräcklig tidsperiod 
medges och att procedurerna är sådana att 
tillfälle till genmäle eller motsvarande 
vederbörligen kan ges fysiska eller 
juridiska personer som bor eller är 
etablerade i andra medlemsstater.
4. En begäran om genmäle eller 
motsvarande kan avvisas om detta inte är 
motiverat enligt de villkor som angetts i 
punkt 1 eller skulle innebära en straffbar 
handling eller skulle medföra civilrättsligt 
ansvar för programföretaget eller skulle 
överskrida gränserna för allmän 
anständighet.
5. Bestämmelser skall fastställas för 
förfaranden, varigenom tvister om rätten 
till genmäle eller motsvarande kan bli 
föremål för rättslig prövning.

Motivering

Rätten till genmäle bör tillämpas på alla audiovisuella medietjänster och inte endast på 
linjära tjänster.
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Ändringsförslag 42
Artikel 23b, punkt 1

1. Medlemsstaterna skall garantera de 
nationella tillsynsmyndigheternas 
oberoende och se till att de utövar sina 
befogenheter på ett opartiskt och öppet sätt.

1. Medlemsstaterna skall se till att nationella
tillsynsmyndigheter inrättas och garantera 
deras oberoende i förhållande till politiska, 
ekonomiska eller finansiella intressen och 
se till att de utövar sina befogenheter i 
beslutsprocessen och i arbetet på ett 
opartiskt och öppet sätt.

Ändringsförslag 43
Artikel 23b, punkt 1a (ny)

2. Medlemsstaterna kan anförtro
tillsynsmyndigheterna uppdraget att vaka 
över att leverantörerna av audiovisuella 
tjänster respekterar bestämmelserna i 
direktivet, särskilt de som avser 
yttrandefriheten, mångfalden i medierna, 
den mänskliga värdigheten, principen om 
icke-diskriminering, skydd av minderåriga, 
sårbara personer eller funktionshindrade.

Ändringsförslag 44
Artikel 23b, punkt 2

2. De nationella tillsynsmyndigheterna skall 
förse varandra och kommissionen med den 
information som är nödvändig för 
tillämpningen av bestämmelserna i det här 
direktivet.”

2. De nationella tillsynsmyndigheterna skall 
förse varandra och kommissionen med den 
information som är nödvändig för 
tillämpningen av bestämmelserna i det här 
direktivet och i fall av allvarliga 
överträdelser av bestämmelserna i 
direktivet skall de nationella 
tillsynsmyndigheterna samråda för att 
besluta om vilka åtgärder som skall vidtas.


