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KORTFATTAD MOTIVERING

Avsikten med förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av 
direktiv 2010/13/EU (nedan kallat direktivet) om samordning av vissa bestämmelser som 
fastställs i medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillhandahållande av 
audiovisuella medietjänster med anledning av ändrade marknadsförhållanden är att 
modernisera det audiovisuella medielandskapet och få det att hålla jämna steg med 
förändringarna på marknaden, samt inom konsumtionsmönstren och tekniken. Den fortsatta 
konvergeringen mellan television och tjänster som distribueras via internet och nya 
framväxande företagsmodeller, såsom video på begäran och användarproducerat innehåll, 
kräver en omprövning av tillämpningsområdet för direktivet, liksom också av de 
bestämmelser som gäller alla marknadsaktörer, bland annat bestämmelserna om skydd av 
minderåriga samt reklambestämmelser. 

Detta förslag utgör en del av den strategi för den digitala inre marknaden som antogs den 
6 maj 2016 och bygger på vad som kommit fram vid den Refit-utvärdering som aviserades i 
kommissionens arbetsprogram för 2015. Denna uppdaterade rättsliga ram ska säkerställa en 
balans mellan konkurrenskraft och konsumentskydd, göra innehållstjänster på internet mera 
lättillgängliga och garantera en lämplig och enhetlig nivå av skydd, framför allt av 
minderåriga och medborgare mot skadligt innehåll och hatspråk på internet.

Närmare bestämt inriktar sig förslaget primärt på tre huvudsakliga problemställningar, 
nämligen a) skydd av minderåriga och konsumenter på videodelningsplattformar, b) 
främjande av lika konkurrensvillkor mellan traditionella programföretag och audiovisuella 
medietjänster på begäran, och c) förenkling av den övergripande rättsliga ramen genom 
tydligare och mera flexibla bestämmelser om kommersiella meddelanden

Direktivet gäller i dag för programföretag och vissa tjänster med video på begäran, och 
innefattar krav på att medlemsstaterna ska påföra minimiregler för regleringen av 
audiovisuella medietjänster inom specifika samordnade områden. Därvid fastställs 
ursprungslandsprincipen för regleringen av medietjänster inom direktivets 
tillämpningsområde, med vissa undantag för att missförhållanden ska kunna undvikas.  I det 
nya förslaget strävar man efter att få med också videodelningsplattformar inom 
tillämpningsområdet och likaså införs nya skyldigheter för tjänster på begäran.

I förslaget föreskrivs en anpassning mellan tv-sändningar och tjänster på begäran av 
skyddsstandarderna för minderåriga mot program som kan skada deras fysiska, mentala eller 
moraliska utveckling. I förslaget införs också kvantitativa kvoter för att säkerställa främjandet 
av EU-innehåll i tjänsterna på begäran, samt en möjlighet för medlemsstaterna att införa 
finansiella skyldigheter för leverantörer av tjänster på begäran som är etablerade på deras 
territorium, samt, under vissa förutsättningar, för leverantörer av tjänster på begäran som är 
etablerade i en annan medlemsstat, så länge som dessa leverantörer riktar sig till kunder i de 
förstnämnda medlemsstaterna, så att konkurrensvillkoren blir mer likvärdiga. I förslaget ingår 
också att alla audiovisuella medietjänster, också tv-sändningstjänster, ska få vara mer flexibla 
med sponsring och produktplacering, så att vi får en balans mellan konkurrenskraft och 
konsumentskydd. I förslaget utvidgas avslutningsvis direktivets räckvidd till att omfatta 
videodelningsplattformstjänster, som saknar redaktionellt ansvar för det innehåll som de 
lagrar men som organiserar innehållet på olika sätt. De åläggs nu att skydda minderåriga från 
skadligt innehåll och alla medborgare från hatspråk.



PE589.491v01-00 4/4 PA\1105751SV.docx

SV

Föredraganden anser att man i förslaget också bör sträva efter att säkerställa ett effektivt 
skydd av immateriella rättigheter. Att producera och föra fram europeiska verk är här ett 
viktigt mål, och den kulturella mångfalden i Europa skulle kunna värnas genom att det 
tillförsäkrades en hög nivå av upphovsrättsligt skydd, så att upphovsmän och rättshavare 
garanteras skälig ersättning och investeringar i den kulturella och kreativa sektorn 
uppmuntras. Med tanke på detta är såväl territorialitetsprincipen som också det värde som 
exklusiva rättigheter för med sig viktiga för den audiovisuella sektorns framgång och för dess 
finansiella hållbarhet, vilket man inser då man betänker de små och medelstora 
medlemsstaternas särdrag och även deras kulturella bakgrund och mångfald.

Föredraganden anser att de nya bestämmelser som införs genom lagändringsförslaget också 
bör säkerställa att unionslagstiftningen följs, bl.a. i form att unionsmedborgarnas rättigheter 
respekteras, liksom också att proportionalitetsprincipen följs och öppenhet iakttas.

I samband med åtgärderna mot skadligt innehåll och hatspråk måste det dessutom beaktas att 
yttrande- och uttrycksfriheten är en grundläggande rättighet, som inte bör tas till förevändning 
för att sådant oskick ska få försiggå opåtalat.

I samband med utvidgningen av räckvidden för direktiv 2010/13/EU betonar föredraganden 
behovet och vikten av en samordning mellan linjära och icke-linjära audiovisuella 
medietjänster. De traditionella tjänsternas rättigheter och skyldigheter bör anpassas efter de 
nya medieaktörernas, och detta bör fullständigt tas med i arbetet med översynen av direktivet.

Avslutningsvis välkomnar föredraganden förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv 
om ändring av direktiv 2010/13/EU om samordning av vissa bestämmelser som fastställs i 
medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillhandahållande av audiovisuella 
medietjänster med anledning av ändrade marknadsförhållanden, och lägger fram följande 
ändringsförslag för att stärka den audiovisuella mediesektorns roll inom alla områden: det 
ekonomiska, det sociala och det kulturella.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för rättsliga frågor uppmanar utskottet för kultur och utbildning att som ansvarigt 
utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Den senaste innehållsmässiga 
ändringen av rådets direktiv 89/552/EEG27, 
senare kodifierat genom 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2010/13/EU28 gjordes 2007 genom 

(1) Den senaste innehållsmässiga 
ändringen av rådets direktiv 89/552/EEG27, 
senare kodifierat genom 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2010/13/EU28 gjordes 2007 genom 
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antagandet av Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2007/65/EG29. Sedan dess 
har marknaden för audiovisuella 
medietjänster i snabb takt utvecklats 
avsevärt. Den tekniska utvecklingen 
möjliggör nya typer av tjänster och 
användarerfarenheter. Tittarvanorna har 
ändrats avsevärt, särskilt hos yngre 
generationer. Den vanliga tv-skärmen är 
visserligen fortfarande viktig för 
gemensamma audiovisuella erfarenheter, 
men många tittare har övergått till annan, 
portabel utrustning för att konsumera 
audiovisuellt innehåll. Det traditionella tv-
innehållet står fortfarande för en stor del av 
den genomsnittliga dagliga tittartiden. Nya 
typer av innehåll, som videoklipp eller 
användarproducerat innehåll, blir allt 
viktigare, och nya aktörer är numera 
väletablerade, t.ex. videotjänster på 
begäran (video-on-demand) och 
videodelningsplattformar.

antagandet av Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2007/65/EG29. Sedan dess 
har marknaden för audiovisuella 
medietjänster i snabb takt utvecklats 
avsevärt. Den tekniska utvecklingen 
möjliggör nya typer av tjänster och 
användarerfarenheter. Tittarvanorna har 
ändrats avsevärt, särskilt hos yngre 
generationer. Den vanliga tv-skärmen är 
visserligen fortfarande viktig för 
gemensamma audiovisuella erfarenheter, 
men många tittare har övergått till annan, 
portabel utrustning för att konsumera 
audiovisuellt innehåll. Det traditionella tv-
innehållet står fortfarande för en stor del av 
den genomsnittliga dagliga tittartiden. Nya 
typer av innehåll, som videoklipp eller 
användarproducerat innehåll, blir allt 
viktigare, och nya aktörer är numera 
väletablerade, t.ex. videotjänster på 
begäran (video-on-demand) och 
videodelningsplattformar. Därför behövs 
det en uppdaterad rättslig ram med 
garantier för en hög nivå av 
immaterialrättsligt skydd, för att 
återspegla utvecklingen på marknaden 
samt inom konsumtion och teknik, så vi 
får en balans mellan konsumentskydd och 
konkurrenskraft och innehållstjänster på 
internet blir mera lättillgängliga.

__________________ __________________
27Europaparlamentets och rådets direktiv 
89/552/EU av den 3 oktober 1989 om 
samordning av vissa bestämmelser som 
fastställs i medlemsstaternas lagar och 
andra författningar om tillhandahållande av 
audiovisuella medietjänster (direktiv om 
audiovisuella medietjänster) (EGT L 298, 
17.10.1989, s. 23).

27Europaparlamentets och rådets direktiv 
89/552/EU av den 3 oktober 1989 om 
samordning av vissa bestämmelser som 
fastställs i medlemsstaternas lagar och 
andra författningar om tillhandahållande av 
audiovisuella medietjänster (direktiv om 
audiovisuella medietjänster) (EGT L 298, 
17.10.1989, s. 23).

28Europaparlamentets och rådets direktiv 
2010/13/EU av den 10 mars 2010 om 
samordning av vissa bestämmelser som 
fastställs i medlemsstaternas lagar och 
andra författningar om tillhandahållande av 
audiovisuella medietjänster (direktiv om 
audiovisuella medietjänster) (EUT L 95, 
15.4.2010, s. 1).

28Europaparlamentets och rådets direktiv 
2010/13/EU av den 10 mars 2010 om 
samordning av vissa bestämmelser som 
fastställs i medlemsstaternas lagar och 
andra författningar om tillhandahållande av 
audiovisuella medietjänster (direktiv om 
audiovisuella medietjänster) (EUT L 95, 
15.4.2010, s. 1).
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29Europaparlamentets och rådets direktiv 
2007/65/EG av den 11 december 2007 om 
ändring av rådets direktiv 89/552/EEG om 
samordning av vissa bestämmelser som 
fastställts i medlemsstaternas lagar och 
andra författningar om utförandet av 
sändningsverksamhet för television (EUT 
L 332, 18.12.2007, s. 27).

29Europaparlamentets och rådets direktiv 
2007/65/EG av den 11 december 2007 om 
ändring av rådets direktiv 89/552/EEG om 
samordning av vissa bestämmelser som 
fastställts i medlemsstaternas lagar och 
andra författningar om utförandet av 
sändningsverksamhet för television (EUT 
L 332, 18.12.2007, s. 27).

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) För fastställandet av jurisdiktionen 
bör sakförhållandena bedömas utifrån de 
kriterier som fastställs i direktiv 
2010/13/EU. Bedömningen av sådana 
sakförhållanden kan leda till motstridiga 
resultat. Vid tillämpningen av 
samarbetsförfarandena enligt artiklarna 3 
och 4 i direktiv 2010/13/EU är det viktigt 
att kommissionen kan basera sina resultat 
på tillförlitliga fakta. Den europeiska 
gruppen av regleringsmyndigheter för 
audiovisuella medietjänster (European 
Regulators Group for Audiovisual Media 
Services, Erga) bör därför ges befogenhet 
att yttra sig om jurisdiktionsfrågor på 
kommissionens begäran.

(5) För fastställandet av jurisdiktionen 
bör sakförhållandena bedömas utifrån de 
kriterier som fastställs i direktiv 
2010/13/EU. Bedömningen av sådana 
sakförhållanden kan leda till motstridiga 
resultat. Vid tillämpningen av 
samarbetsförfarandena enligt artiklarna 3 
och 4 i direktiv 2010/13/EU är det viktigt 
att kommissionen kan basera sina resultat 
på tillförlitliga fakta. Den europeiska 
gruppen av regleringsmyndigheter för 
audiovisuella medietjänster (European 
Regulators Group for Audiovisual Media 
Services, Erga) bör därför ges befogenhet 
att yttra sig om jurisdiktionsfrågor på 
kommissionens begäran, för att säkerställa
samordning med medlemsstaternas 
lagstiftning.

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Skäl 7
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) I sitt meddelande till 
Europaparlamentet och rådet Bättre 
lagstiftning för bättre resultat – en EU-
agenda31 underströk kommissionen att den 
när den överväger politiska lösningar 
kommer att överväga både 
lagstiftningsåtgärder och andra 
välutformade åtgärder, på grundval av 
gemensam praxis och principerna för bättre 
självreglering och samreglering32. Ett antal 
koder som upprättats inom områden som 
samordnas genom direktivet har visat sig 
vara välutformade, i enlighet med 
principerna för bättre själv- och 
samreglering. Det faktum att lagstiftningen 
omfattar en säkerhetsmekanism har ansetts 
vara en viktig framgångsfaktor när det 
gäller att se till att självregleringskoder 
eller samregleringskoder följs. Det är också 
viktigt att koderna omfattar specifika 
allmänna och konkreta mål som kan ligga 
till grund för en regelbunden, 
öppenhetsbaserad och oberoende 
övervakning och utvärdering av de syften 
som man vill uppnå. Anpassade påföljder 
som omfattar en proportionalitetsaspekt 
anses oftast vara en effektiv metod för att 
uppnå efterlevnad. Dessa principer bör 
följas i de själv- och samregleringskoder 
som antas inom områden som samordnas 
genom detta direktiv.

(7) I sitt meddelande till 
Europaparlamentet och rådet Bättre 
lagstiftning för bättre resultat – en EU-
agenda31 underströk kommissionen att den 
när den överväger politiska lösningar 
kommer att överväga både 
lagstiftningsåtgärder och andra åtgärder, på 
grundval av gemensam praxis och 
principerna för bättre självreglering och 
samreglering32. Ett antal koder som 
upprättats inom områden som samordnas 
genom direktivet har visat sig vara 
välutformade, i enlighet med principerna 
för bättre själv- och samreglering. Det 
faktum att lagstiftningen omfattar en 
säkerhetsmekanism har ansetts vara en 
viktig framgångsfaktor när det gäller att se 
till att självregleringskoder eller 
samregleringskoder följs. Det är också 
viktigt att koderna omfattar specifika 
allmänna och konkreta mål som kan ligga 
till grund för en regelbunden, effektiv,
öppenhetsbaserad och oberoende 
övervakning och utvärdering av de syften 
som man vill uppnå. Anpassade påföljder 
som omfattar en proportionalitetsaspekt 
anses oftast vara en effektiv metod för att 
uppnå efterlevnad. Dessa principer bör 
följas i de själv- och samregleringskoder 
som antas inom områden som samordnas 
genom detta direktiv.

__________________ __________________
31 COM(2015) 215 final. 31 COM(2015) 215 final.
32 https://ec.europa.eu/digital-single-
market/communities/better-self-and-co-
regulation.

32 https://ec.europa.eu/digital-single-
market/communities/better-self-and-co-
regulation.

Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Skäl 8



PE589.491v01-00 8/8 PA\1105751SV.docx

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) För att säkra samstämmighet och ge 
företagen och medlemsstaternas 
myndigheter säkerhet bör begreppet 
”uppmaning till hat”, i lämplig 
utsträckning, anpassas till definitionen i 
rådets rambeslut 2008/913/RIF av den 28 
november 2008 om bekämpande av vissa 
former av och uttryck för rasism och 
främlingsfientlighet enligt 
strafflagstiftningen. Där definieras hatspråk 
som ”Offentlig uppmaning till våld eller 
hat”. Det bör också ske en anpassning till 
de grunder på vilka offentlig uppmaning 
till våld eller hat baseras.

(8) För att säkra samstämmighet och ge 
unionsmedborgarna, företagen och 
medlemsstaternas myndigheter säkerhet 
bör begreppet ”uppmaning till hat”, i 
lämplig utsträckning, anpassas till 
definitionen i rådets rambeslut 
2008/913/RIF av den 28 november 2008 
om bekämpande av vissa former av och 
uttryck för rasism och främlingsfientlighet 
enligt strafflagstiftningen. Där definieras 
hatspråk som ”Offentlig uppmaning till 
våld eller hat”. Det bör också ske en 
anpassning till de grunder på vilka 
offentlig uppmaning till våld eller hat 
baseras.

Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) För att ge tittarna, inklusive
föräldrar och minderåriga, möjlighet att 
fatta väl underbyggda beslut om det 
innehåll som de ska ta del av, bör 
leverantörer av audiovisuella medietjänster 
tillhandahålla tillräcklig information om 
innehåll som kan skada minderårigas 
fysiska, mentala eller moraliska utveckling. 
Detta kan t.ex. göras genom ett system av 
innehållsdeskriptorer som anger innehållets 
art. Innehållsdeskriptorer kan 
tillhandahållas i skriftlig, grafisk eller 
akustisk form.

(9) För att ge tittarna, särskilt föräldrar 
och minderåriga, möjlighet att fatta väl 
underbyggda beslut om det innehåll som de 
ska ta del av, bör leverantörer av 
audiovisuella medietjänster och 
leverantörer av videodelningsplattformar  
tillhandahålla all nödvändig information 
om innehåll som kan skada minderårigas 
fysiska, mentala eller moraliska utveckling. 
Detta kan t.ex. göras genom ett system av 
innehållsdeskriptorer som anger innehållets 
art. Innehållsdeskriptorer kan 
tillhandahållas i skriftlig, grafisk eller 
akustisk form.

Or. en
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Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Marknaden för tv-
sändningstjänster har utvecklats och det 
finns ett behov av större flexibilitet med 
avseende på audiovisuella kommersiella 
meddelanden, i synnerhet när det gäller 
kvantitativa regler för linjära
audiovisuella medietjänster, 
produktplacering och sponsring. 
Framväxten av nya tjänster, även 
reklamfria tjänster, har gett ett ökat utbud 
för tittarna, som enkelt kan byta till 
alternativa erbjudanden.

(13) Marknaden för audiovisuella 
medietjänster har utvecklats och det finns 
ett behov av större flexibilitet, särskilt i 
fråga om nuvarande regler, för att 
konkurrenskraften ska öka och för att vi 
ska få verkligt likvärdiga 
konkurrensvillkor för audiovisuella 
kommersiella meddelanden, sponsring och 
produktplacering. Framväxten av nya 
tjänster, även reklamfria tjänster, har gett 
ett ökat utbud för tittarna, som enkelt kan 
byta till alternativa erbjudanden.

Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Leverantörer av audiovisuella 
medietjänster på begäran bör främja 
produktion och distribution av europeiska 
produktioner genom att se till att deras 
programkataloger innehåller en minsta 
andel europeiska produktioner och att 
dessa framhävs i tillräcklig grad.

(21) Leverantörer av audiovisuella 
medietjänster på begäran bör främja 
produktion och distribution av europeiska 
produktioner genom att se till att deras 
programkataloger innehåller en minsta 
andel europeiska produktioner och att 
dessa framhävs i tillräcklig grad. Att 
producera och föra fram europeiska verk 
är ett viktigt mål. Den kulturella 
mångfalden i Europa kan bevaras och 
ytterligare främjas om det säkerställs en 
hög nivå av upphovsrättsligt skydd och 
skälig ersättning till upphovsmän och 
rättshavare, och om investeringar i den 
kulturella och kreativa sektorn 
uppmuntras. Med tanke på detta är såväl 
territorialitetsprincipen som också det 
värde som exklusiva rättigheter för med 
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sig viktiga för den audiovisuella sektorns 
finansiella hållbarhet, vilket man inser då 
man betänker de små och medelstora 
medlemsstaternas särdrag och intressen 
och deras kulturella bakgrund och 
mångfald.

Or. en

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Det finns nya utmaningar, i 
synnerhet i samband med 
videodelningsplattformar, där användare –
särskilt minderåriga – i allt högre grad 
konsumerar audiovisuellt innehåll. I detta 
sammanhang har skadligt innehåll och 
hatspråk som lagras på 
videodelningsplattform gett upphov till allt 
mer oro. För att skydda minderåriga från 
skadligt innehåll och alla medborgare från 
innehåll som innehåller uppmaning till våld 
eller hat bör det fastställas proportionerliga 
bestämmelser om dessa frågor.

(26) Det finns nya utmaningar, i 
synnerhet i samband med 
videodelningsplattformar, där användare –
särskilt minderåriga – i allt högre grad 
konsumerar audiovisuellt innehåll. I detta 
sammanhang har skadligt innehåll och 
hatspråk som lagras på 
videodelningsplattform gett upphov till allt 
mer oro. För att skydda minderåriga från 
skadligt innehåll och alla medborgare från 
innehåll som innehåller uppmaning till våld 
eller hat bör det fastställas gemensamma 
och proportionerliga bestämmelser om 
dessa frågor, utan att detta på något sätt 
urholkar den grundläggande rätten till 
yttrandefrihet.

Or. en

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36) Erga har bidragit till en enhetlig 
regleringspraxis och lämnat råd på hög 
nivå till kommissionen om 

(36) Erga har bidragit till en enhetlig 
regleringspraxis och lämnat råd på hög 
nivå till kommissionen om 
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genomförandefrågor. Därför måste Ergas 
roll för detta direktiv erkännas formellt och 
stärkas. Gruppen bör därför återinrättas 
genom detta direktiv.

genomförandefrågor. Därför måste Ergas 
samordnande roll för detta direktiv 
erkännas formellt och stärkas.

Or. en

Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) Kommissionen bör vara fri att 
konsultera Erga om alla frågor som rör 
audiovisuella medietjänster och 
videodelningsplattformar. Erga bör bistå 
kommissionen genom att erbjuda sin 
sakkunskap och rådgivning samt genom att 
främja utbyte av bästa praxis. 
Kommissionen bör i synnerhet konsultera 
Erga vid tillämpningen av direktiv 
2010/13/EU för att främja ett enhetligt 
genomförande på hela den digitala inre 
marknaden. På kommissionens begäran bör 
Erga yttra sig om bl.a. jurisdiktion och 
unionsuppförandekoder på området skydd 
av minderåriga och hatspråk samt 
audiovisuella kommersiella meddelanden 
om livsmedel som innehåller mycket fett, 
salt/natrium och socker.

(37) Kommissionen bör vara fri att 
konsultera Erga om alla frågor som rör 
audiovisuella medietjänster och 
videodelningsplattformar. Erga bör bistå 
kommissionen genom att erbjuda sin 
sakkunskap och rådgivning samt genom att 
främja utbyte av bästa praxis. 
Kommissionen bör i synnerhet konsultera 
Erga vid tillämpningen av direktiv 
2010/13/EU för att främja ett enhetligt 
genomförande på hela den digitala inre 
marknaden. På kommissionens begäran bör 
Erga yttra sig om bl.a. jurisdiktion och 
unionsuppförandekoder på området skydd 
av minderåriga och hatspråk samt 
audiovisuella kommersiella meddelanden 
om livsmedel som innehåller mycket fett, 
salt/natrium och socker, för att säkerställa 
samordning med medlemsstaternas 
lagstiftning.

Or. en

Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38) Detta direktiv påverkar inte (38) Detta direktiv påverkar inte 
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medlemsstaternas möjlighet att införa 
skyldigheter för att säkerställa 
upptäckbarhet och tillgänglighet i fråga om 
innehåll av allmänintresse enligt 
definierade mål av allmänintresse, såsom 
mediapluralism, yttrandefrihet och 
kulturell mångfald. Sådana skyldigheter 
bör endast införas när det är nödvändigt för 
att uppnå allmänpolitiska mål som tydligt 
definieras av medlemsstaterna i enlighet 
med unionsrätten. I detta hänseende bör 
medlemsstaterna i synnerhet granska 
behovet av regleringsåtgärder mot 
resultaten av marknadskrafterna. Om 
medlemsstaterna beslutar att införa 
bestämmelser om upptäckbarhet bör de 
endast införa proportionerliga 
skyldigheter för företag som lyder under 
deras jurisdiktion, av legitima hänsyn till 
allmän ordning.

medlemsstaternas möjlighet att införa 
skyldigheter för att säkerställa lämplig
upptäckbarhet och tillgänglighet i fråga om 
innehåll av allmänintresse enligt 
definierade mål av allmänintresse, såsom 
att garantera mediernas oberoende och
mediapluralism, yttrandefrihet, 
uttrycksfrihet och kulturell mångfald. 
Sådana skyldigheter bör endast införas när 
det är nödvändigt för att uppnå 
allmänpolitiska mål som tydligt definieras 
av medlemsstaterna i enlighet med 
unionsrätten, och hänsyn bör då tas till 
allmänhetens intresse och tillämpningen 
av proportionalitetsprincipen.

Or. en

Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led d
Direktiv 2010/13/EU
Artikel 1 – punkt 1 – led ba

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) användarproducerad video: en 
uppsättning rörliga bilder med eller utan 
ljud som utgör ett enskilt inslag som 
skapats och/eller laddats upp på en 
videodelningsplattform av en eller flera 
användare.

ba) användarproducerad video: en 
audiovisuell produktion som består av en 
uppsättning rörliga bilder med eller utan 
ljud som utgör ett enskilt inslag som 
skapats och/eller laddats upp på en 
videodelningsplattform av en eller flera 
användare.”

Or. en
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Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 4
Direktiv 2010/13/EU
Artikel 3 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Punkt 3 a och 3 d ska endast tillämpas på 
linjära tjänster.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 4
Direktiv 2010/13/EU
Artikel 3 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om kommissionen anser att anmälan är 
ofullständig ska den begära alla 
kompletterande upplysningar som är 
nödvändiga. Kommissionen ska underrätta 
medlemsstaten om mottagandet av dessa 
upplysningar.

Om kommissionen anser att anmälan är 
ofullständig ska den omedelbart begära 
alla kompletterande upplysningar som är 
nödvändiga. Kommissionen ska underrätta 
medlemsstaten om mottagandet av dessa 
upplysningar.

Or. en

Ändringsförslag 15

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 4
Direktiv 2010/13/EU
Artikel 3 – punkt 4 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om den berörda medlemsstaten inte 
tillhandahåller de begärda upplysningar 
inom den tidsfrist som fastställts av 
kommissionen, eller om den tillhandahåller 
ofullständiga upplysningar, ska 

Om den berörda medlemsstaten inte 
tillhandahåller de begärda upplysningar 
inom den tidsfrist som fastställts av 
kommissionen, eller om den tillhandahåller 
ofullständiga upplysningar, ska 
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kommissionen besluta att de åtgärder som 
medlemsstaten vidtagit i enlighet med 
punkt 2 inte är förenliga med unionsrätten. 
Om kommissionen beslutar att åtgärderna 
är oförenliga med unionsrätten ska 
medlemsstaten snarast möjligt avsluta 
åtgärderna i fråga.

kommissionen besluta om huruvida de 
åtgärder som medlemsstaten vidtagit i 
enlighet med punkt 2 är förenliga med 
unionsrätten eller inte. Om kommissionen 
beslutar att åtgärderna är oförenliga med 
unionsrätten ska medlemsstaten snarast 
möjligt avsluta åtgärderna i fråga.

Or. en

Ändringsförslag 16

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5 – led c
Direktiv 2010/13/EU
Artikel 4 – punkt 4 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Kommissionen har, efter att ha 
konsulterat Erga, fastställt att åtgärderna är 
förenliga med unionsrätten, särskilt att de 
bedömningar som har gjorts av den 
medlemsstat som vidtar dessa åtgärder i 
enlighet med punkterna 2 och 3 är 
välgrundade.

c) Kommissionen har, efter att ha 
konsulterat den kontaktkommitté som 
inrättats i enlighet med artikel 29 och, om 
så är lämpligt, Erga, fastställt att 
åtgärderna är förenliga med unionsrätten, 
särskilt att de bedömningar som har gjorts 
av den medlemsstat som vidtar dessa 
åtgärder i enlighet med punkterna 1 och 3 
är välgrundade.

Or. en

Ändringsförslag 17

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5 – led c
Direktiv 2010/13/EU
Artikel 4 – punkt 5 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om den berörda medlemsstaten inte 
tillhandahåller de begärda upplysningarna 
inom den tidsfrist som fastställts av 
kommissionen, eller om den tillhandahåller 
ofullständiga upplysningar, ska 

Om den berörda medlemsstaten inte 
tillhandahåller de begärda upplysningarna 
inom den tidsfrist som fastställts av 
kommissionen, eller om den tillhandahåller 
ofullständiga upplysningar, ska 



PA\1105751SV.docx 15/15 PE589.491v01-00

SV

kommissionen besluta att de åtgärder som 
medlemsstaten vidtagit i enlighet med 
punkt 3 inte är förenliga med unionsrätten. 
Om kommissionen fastställer att åtgärderna 
inte är förenliga med unionsrätten ska den 
berörda medlemsstaten avstå från att vidta 
de avsedda åtgärderna.

kommissionen besluta om huruvida de 
åtgärder som medlemsstaten vidtagit i 
enlighet med punkt 3 inte är förenliga med 
unionsrätten. Om kommissionen fastställer 
att åtgärderna inte är förenliga med 
unionsrätten ska den berörda 
medlemsstaten avstå från att vidta de 
avsedda åtgärderna.

Or. en

Ändringsförslag 18

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 10
Direktiv 2010/13/EU
Artikel 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Artikel 7 ska utgå. (10) Artikel 7 ska ersättas med 
följande:

”Medlemsstaterna ska säkerställa att 
leverantörerna av medietjänster inom 
deras jurisdiktion fortlöpande och 
successivt gör sina tjänster mer 
tillgängliga för personer med syn- och 
hörselnedsättning, i syfte att senast 2027 
uppnå fullständig tillgänglighet.

Kommissionen ska med jämna mellanrum 
lägga fram en rapport om tillämpningen 
av denna bestämmelse för 
Europaparlamentet, rådet och Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén.”

Or. en

Ändringsförslag 19

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 11a (nytt)
Direktiv 2010/13/EU
Artikel 9a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Följande artikel ska införas:

”Artikel 9a

Medlemsstaterna får vidta lämpliga 
åtgärder för att säkerställa lämplig 
upptäckbarhet och tillgänglighet vad 
avser audiovisuella medietjänster av 
allmänintresse. Dessa åtgärder ska vara 
proportionerliga och uppfylla allmänna 
mål, såsom mediernas oberoende, 
mediepluralism, yttrandefrihet, 
informationsfrihet och kulturell 
mångfald, och ska tydligt definieras av 
medlemsstaterna i enlighet med 
unionsrätten. Medlemsstaterna får kräva 
av leverantörer av audiovisuella 
medietjänster som riktas till en publik på 
deras territorier, men som är etablerade i 
andra medlemsstater, att rätta sig efter 
dessa åtgärder.”

Or. en

Ändringsförslag 20

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2010/13/EU
Artikel 30 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att de 
nationella regleringsmyndigheter utövar 
sina befogenheter på ett sätt som är 
opartiskt och öppet redovisat och i enlighet 
med detta direktivs syften, i synnerhet
mediepluralism, kulturell mångfald, 
konsumentskydd, den inre marknaden och 
främjande av sund konkurren.

Medlemsstaterna ska se till att de 
nationella regleringsmyndigheter utövar 
sina befogenheter på ett sätt som är 
oberoende, opartiskt och öppet redovisat 
och i enlighet med detta direktivs syften, 
när det gäller mediernas oberoende och
mediepluralism, kulturell mångfald, 
konsumentskydd, den inre marknaden och 
främjande av sund konkurrens på den inre 
marknaden.

Or. en
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Ändringsförslag 21

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 21
Direktiv 2010/13/EU
Artikel 30 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska se till att de 
nationella regleringsmyndigheterna har 
tillräckliga verkställighetsbefogenheter för 
att kunna utföra sina uppgifter på ett 
effektivt sätt.

4. Medlemsstaterna ska se till att de 
nationella regleringsmyndigheterna har 
tillräckliga bakgrundskunskaper, 
erfarenheter och
verkställighetsbefogenheter för att kunna 
utföra sina uppgifter på ett effektivt sätt, i 
enlighet med detta direktiv och 
unionslagstiftningen.

Or. en

Ändringsförslag 22

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 22
Direktiv 2010/13/EU
Artikel 30a – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Ge råd till och bistå kommissionen 
i dess arbete för att säkerställa ett enhetligt 
genomförande i alla medlemsstater av den 
rättsliga ramen för audiovisuella 
medietjänster.

a) Ge råd till kommissionen i dess 
arbete för att säkerställa ett enhetligt 
genomförande i alla medlemsstater av den 
rättsliga ramen för audiovisuella 
medietjänster.

Or. en

Ändringsförslag 23

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 22
Direktiv 2010/13/EU
Artikel 30a – punkt 3 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Ge råd till och bistå kommissionen 
när det gäller alla frågor avseende 
audiovisuella medietjänster inom 
kommissionens behörighetsområde. Om 
det är motiverat för att ge kommissionen 
råd om vissa frågor, får gruppen konsultera 
marknadsaktörer, konsumenter och 
slutanvändare för att samla nödvändig 
information.

b) Ge kommissionen all den 
information och alla de råd 
kommissionen begär, när det gäller frågor 
avseende audiovisuella medietjänster inom 
kommissionens behörighetsområde. Om 
det är motiverat för att ge kommissionen 
råd om vissa frågor, får gruppen, på 
begäran av kommissionen, konsultera 
marknadsaktörer, konsumenter och 
slutanvändare för att samla nödvändig 
information.

Or. en

Ändringsförslag 24

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 22
Direktiv 2010/13/EU
Artikel 30a – punkt 3 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) När kommissionen så begär, yttra 
sig om de frågor som avses i artiklarna 2.5 
b, 6a.3, 9.2 och 9.4 och om alla frågor som 
rör audiovisuella medietjänster, i synnerhet 
vad gäller skyddet av minderåriga och 
uppmaning till hat.

e) På begäran av kommissionen 
utarbeta yttranden om de frågor som avses 
i artiklarna 2.5 b, 6a.3, 9.2 och 9.4 och om 
andra frågor som rör audiovisuella 
medietjänster, i synnerhet vad gäller 
skyddet av minderåriga och uppmaning till 
hat.”.

Or. en
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