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DA Forenet i mangfoldighed DA 

27.9.2018 A8-0192/85 

Ændringsforslag  85 

Jonathan Bullock 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0192/2017 

Sabine Verheyen 

Udbud af audiovisuelle medietjenester 

(COM(2016)0287 – C8-0193/2016 – 2016/0151(COD)) 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra b 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

aa) "videodelingsplatformstjeneste": 

en tjeneste som defineret i artikel 56 og 57 

i traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde, som opfylder følgende 

krav: 

udgår 

i) tjenesten består af lagring af en stor 

mængde programmer eller 

brugergenererede videoer, som udbyderen 

af videodelingsplatformstjenesten ikke har 

noget redaktionelt ansvar for 

 

ii) tilrettelæggelsen af det lagrede indhold 

fastlægges af udbyderen af tjenesten, bl.a. 

ved brug af automatiske processer og 

algoritmer og navnlig gennem hosting, 

visning, tagging og sekvensering 

 

iii) hovedformålet med tjenesten eller en 

del af den, der ikke står i forbindelse med 

den, består udelukkende i at udbyde 

informerende, underholdende eller 

oplysende programmer og 

brugergenererede videoer til 

offentligheden 

 

iv) tjenesten udbydes via elektroniske 

kommunikationsnet som defineret i 

artikel 2, litra a), i direktiv 2002/21/EF" 

 

Or. en 
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DA Forenet i mangfoldighed DA 

27.9.2018 A8-0192/86 

Ændringsforslag  86 

Jonathan Bullock 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0192/2017 

Sabine Verheyen 

Udbud af audiovisuelle medietjenester 

(COM(2016)0287 – C8-0193/2016 – 2016/0151(COD)) 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 15 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 13 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

15) Artikel 13 affattes således: udgår 

”Artikel 13  

1. Medlemsstaterne sikrer, at on-demand 

audiovisuelle medietjenester fra 

medietjenesteudbydere under deres 

jurisdiktion sørger for, at europæiske 

produktioner udgør mindst 20 % af deres 

katalog og får en tilpas fremtrædende 

placering. 

 

2. Medlemsstaterne kan pålægge on-

demand audiovisuelle medietjenester fra 

medietjenesteudbydere under deres 

jurisdiktion at bidrage økonomisk til 

fremstilling af europæiske produktioner, 

herunder via direkte investeringer i 

indhold og bidrag til nationale fonde. 

Medlemsstaterne kan desuden pålægge 

udbydere af on-demand audiovisuelle 

medietjenester, der målretter deres 

tjenester mod publikum inden for deres 

territorium, men som er etableret i andre 

medlemsstater, at yde sådanne 

økonomiske bidrag. I dette tilfælde skal 

det økonomiske bidrag kun baseres på 

indtægterne i de målrettede 

medlemsstater. Hvis den medlemsstat, 

hvori tjenesteyderen er etableret, 

opkræver et økonomisk bidrag, skal den 

tage hensyn til økonomiske bidrag, der er 

opkrævet af målrettede medlemsstater. 
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Ethvert økonomisk bidrag skal overholde 

EU-retten, navnlig reglerne for statsstøtte. 

3. Medlemsstaterne underretter 

Kommissionen om gennemførelsen af stk. 

1 og 2 senest den [dato - ikke senere end 

tre år efter vedtagelsen] og derefter hvert 

andet år. 

 

4. På grundlag af medlemsstaternes 

oplysninger og en uafhængig 

undersøgelse aflægger Kommissionen 

rapport til Europa-Parlamentet og Rådet 

om anvendelsen af stk. 1 og 2 og redegør 

herunder for den markedsmæssige og 

teknologiske udvikling og målsætningen 

om kulturel mangfoldighed. 

 

5. Medlemsstaterne fraviger kravene i stk. 

1 og 2 for så vidt angår tjenesteudbydere 

med en lav omsætning eller en lille 

målgruppe og for små virksomheder og 

mikrovirksomheder." Medlemsstaterne 

kan også fravige sådanne krav i de tilfælde, 

hvor de ville være upraktiske eller 

ubegrundede i betragtning af arten af eller 

emnet for de pågældende on-demand 

audiovisuelle medietjenester." 

 

Or. en 
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27.9.2018 A8-0192/87 

Ændringsforslag  87 

Isabella Adinolfi 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0192/2017 

Sabine Verheyen 

Udbud af audiovisuelle medietjenester 

(COM(2016)0287 – C8-0193/2016 – 2016/0151(COD)) 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11 – nr. -a (nyt) 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 9 – stk. 1 – litra d a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 -a) I stk. 1 indsættes følgende som 

litra da): 

 "Alle former for audiovisuel kommerciel 

kommunikation, der handler om og/eller 

promoverer spil og indsamling af 

væddemål, er forbudt" 

Or. en 

Begrundelse 

Ændringsforslaget har til formål at ændre en bestemmelse i den eksisterende retsakt, til hvilken der ikke 

blev henvist i Kommissionens forslag. 
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27.9.2018 A8-0192/88 

Ændringsforslag  88 

Isabella Adinolfi 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0192/2017 

Sabine Verheyen 

Udbud af audiovisuelle medietjenester 

(COM(2016)0287 – C8-0193/2016 – 2016/0151(COD)) 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12 a (ny) 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 10 – stk. 2 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 12 a) I artikel 10 indsættes følgende som 

stk. 2a: 

 "2a. Audiovisuelle medietjenester eller 

programmer må ikke sponsoreres af 

foretagender, hvis hovedvirksomhed er: 

spil og indsamling af væddemål 

Or. en 

Begrundelse 

Ændringsforslaget har til formål at ændre en bestemmelse i den eksisterende retsakt, til hvilken der ikke 

blev henvist i Kommissionens forslag. 

 


