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27.9.2018 A8-0192/85 

Ändringsförslag  85 

Jonathan Bullock 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0192/2017 

Sabine Verheyen 

Tillhandahållande av audiovisuella medietjänster 

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

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 1 – led b 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

”aa)  videodelningsplattformstjänst: en 

tjänst enligt definitionen i artiklarna 56 

och 57 i fördraget om Europeiska 

unionens funktionssätt, som uppfyller 

följande krav: 

utgår 

i) Tjänsten utgörs av lagring av stora 

mängder program eller 

användarproducerade videor, för vilka 

videodelningsplattformens leverantör 

saknar redaktionellt ansvar. 

 

ii) Det är leverantören av tjänsten som 

bestämmer hur det lagrade innehållet ska 

organiseras, inbegripet genom 

automatiserade metoder eller algoritmer, i 

synnerhet genom att fungera som 

värdtjänst, genom att visa innehållet, 

genom taggning och genom sekvensering. 

 

iii) Det huvudsakliga syftet för tjänsten 

eller en urskiljbar del av tjänsten är att 

tillhandahålla program eller 

användarproducerade videor till 

allmänheten, i informations-, 

underhållnings- eller utbildningssyfte. 

 

iv) Tjänsten tillhandahålls via 

elektroniska kommunikationsnät i den 

mening som avses i artikel 2 a i direktiv 

2002/21/EG.”. 
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Or. en 
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27.9.2018 A8-0192/86 

Ändringsförslag  86 

Jonathan Bullock 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0192/2017 

Sabine Verheyen 

Tillhandahållande av audiovisuella medietjänster 

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

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 15 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 13 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(15) Artikel 13 ska ersättas med 

följande: 

utgår 

”Artikel 13  

1. Medlemsstaterna ska se till att 

leverantörer av audiovisuella 

medietjänster på begäran under deras 

jurisdiktion säkerställer att europeiska 

produktioner utgör minst 20 % av deras 

kataloger och att dessa framhävs. 

 

2. Medlemsstaterna får kräva att 

leverantörer av audiovisuella 

medietjänster på begäran under deras 

jurisdiktion bidrar finansiellt till 

europeiska produktioner, t.ex. via 

direktinvesteringar i innehåll och bidrag 

till nationella fonder. Medlemsstaterna 

får kräva att leverantörer av audiovisuella 

medietjänster på begäran som riktas till 

en publik på deras territorier, men som är 

etablerade i andra medlemsstater, lämnar 

sådana finansiella bidrag. I sådana fall 

bör det finansiella bidraget endast baseras 

på de intäkter som genereras i den 

medlemsstaten dit tjänsterna riktas. Om 

den medlemsstat där leverantören är 

etablerad inför ett finansiellt bidrag, ska 

den ta hänsyn till eventuella bidrag som 

införts av den medlemsstat dit tjänsten 

riktas. Varje finansiellt bidrag ska vara 
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förenligt med unionsrätten, i synnerhet 

reglerna om statligt stöd. 

3. Medlemsstaterna ska senast den [datum 

– senast tre år efter antagandet] och 

därefter vartannat år rapportera till 

kommissionen om genomförandet av 

punkterna 1 och 2. 

 

4. Kommissionen ska på grundval av de 

uppgifter som lämnas av medlemsstaterna 

och en oberoende undersökning 

rapportera till Europaparlamentet och 

rådet om tillämpningen av punkterna 1 

och 2, med beaktande av 

marknadsutvecklingen och den tekniska 

utvecklingen samt målet avseende 

kulturell mångfald. 

 

5. Medlemsstaterna ska frångå kraven i 

punkterna 1 och 2 för leverantörer med 

låg omsättning eller liten publik eller om 

leverantörerna är småföretag eller 

mikroföretag. Medlemsstaterna får också 

frångå kraven i de fall då de skulle vara 

opraktiska eller omotiverade med tanke på 

arten av eller ämnet för den audiovisuella 

medietjänsten på begäran.”. 

 

Or. en 
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27.9.2018 A8-0192/87 

Ändringsförslag  87 

Isabella Adinolfi 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0192/2017 

Sabine Verheyen 

Tillhandahållande av audiovisuella medietjänster 

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

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 11 – led -a (nytt) 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 9 – punkt 1 – led da (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 -a) I punkt 1 ska följande led införas 

som led da: 

 ”da) Alla former av audiovisuella 

meddelanden som presenterar och/eller 

marknadsför hasardspel, spelverksamhet 

eller upptagande av spelinsatser ska vara 

förbjudna.” 

Or. en 

Motivering 

Syftet med ändringsförslaget är att ändra en bestämmelse i den befintliga akten som 

kommissionen i sitt förslag inte hänvisade till. 
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27.9.2018 A8-0192/88 

Ändringsförslag  88 

Isabella Adinolfi 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0192/2017 

Sabine Verheyen 

Tillhandahållande av audiovisuella medietjänster 

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

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 12a (nytt) 

Direktiv 2010/13/EU 

Artikel 10 – punkt 2a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (12a) I artikel 10 ska följande punkt 

införas som punkt 2a: 

 ”2a. Audiovisuella medietjänster eller 

program får inte sponsras av företag vars 

huvudsakliga verksamhet är hasardspel, 

spelverksamhet eller upptagande av 

spelinsatser.” 

Or. en 

Motivering 

Syftet med ändringsförslaget är att ändra en bestämmelse i den befintliga akten som 

kommissionen i sitt förslag inte hänvisade till. 
 


