1989L0552 — SV — 19.12.2007 — 002.001 — 1
Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

►B

►M2 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 89/552/EEG
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)

Ändrad genom:
Officiella tidningen

►M1
►M2

Europaparlamentets och Rådets direktiv 97/36/EG av den 30 juni 1997
Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/65/EG av den 11 december 2007

nr

sida

L 202
L 332

60
27

datum
30.7.1997
18.12.2007

1989L0552 — SV — 19.12.2007 — 002.001 — 2
▼B
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EUROPAPARLAMENTETS
OCH
89/552/EEG

RÅDETS

DIREKTIV

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)
▼B
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska
gemenskapen, särskilt artiklarna 57.2 och 66 i detta,
med beaktande av kommissionens förslag (1),
i samarbete med Europaparlamentet (2),
med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (3), och
med beaktande av följande:
De mål för gemenskapen som fastställts i fördraget innefattar
upprättande av ett allt fastare förbund mellan Europas folk, vilket skall
främja närmare förbindelser mellan de stater som den förenar, garantera
ekonomiskt och socialt framåtskridande i medlemsländerna genom
gemensamma åtgärder för att avskaffa de barriärer som delar
Europa, uppmuntra fortgående förbättringar av levnadsvillkoren för
gemenskapens folk samt garantera att fred och frihet upprätthålls och
stärks.
Fördraget föreskriver att en gemensam marknad upprättas, att medlemsstaterna sinsemellan avskaffar hinder för fri rörlighet för tjänster och
inför ett system som säkerställer att konkurrensen på den gemensamma
marknaden inte snedvrids.
Sändningar över gränserna med hjälp av olika tekniker är ett sätt att
uppfylla gemenskapens mål, och åtgärder bör vidtas för att medge och
säkerställa övergången från nationella marknader till en gemensam produktions- och distributionsmarknad för program och för att upprätta
lojala konkurrensförhållanden utan att påverka den roll i det allmännas
intresse som TV-tjänsterna skall tillgodose.
Europarådet har antagit Europakonventionen om television över gränserna.
Fördraget föreskriver att direktiv utfärdas om samordning av bestämmelser för att underlätta egenföretagande.
Televisionssändning är normalt sett en tjänst enligt fördragets innebörd.
Fördraget föreskriver fri rörlighet för alla tjänster som normalt tillhandahålls mot betalning, utan inskränkning på grund av kulturellt eller annat
innehåll och utan begränsning för medborgare i medlemsstaterna som är
etablerade i ett annat EG-land än det för vilken tjänsterna är avsedda.
Denna rättighet som den tillämpas på sändning och distribution av televisionstjänster är också ett klart uttalande i gemenskapsrätten av en mer
allmän princip, nämligen yttrandefriheten som den fastställts i artikel
10.1 i Konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de
grundläggande friheterna, som ratificerats av alla medlemsstater. Ett
direktiv om sändning och distribution av TV-program måste därför
säkerställa programmens fria rörlighet mot bakgrund av nämnda artikel
(1) EGT nr C 179, 17.7.1986, s. 4.
(2) EGT nr C 49, 22.2.1988, s. 53 och EGT nr C 158, 26.6.1989.
(3) EGT nr C 232, 31.8.1987, s. 29.
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och med förbehåll endast för de begränsningar som anges i stycke 2 i
nämnda artikel och av artikel 56.1 i fördraget.
Medlemsstaternas lagar och andra författningar beträffande TV- och
kabelsändningar innehåller olikheter, av vilka några kan hindra den
fria rörligheten för sändningar inom gemenskapen och snedvrida konkurrensen inom den gemensamma marknaden.
Alla sådana restriktioner i friheten att tillhandahålla sändningstjänster
inom gemenskapen skall avskaffas enligt fördraget.
Ett sådant avskaffande skall ske jämsides med en samordning av tillämpliga lagar. Denna samordning skall ha till syfte att underlätta de
berörda professionella verksamheterna och, mera allmänt, det fria utbytet av information och tankar inom gemenskapen.
Det är följaktligen nödvändigt och tillräckligt att alla sändningar följer
lagen i den medlemsstat, varifrån de härrör.
Detta direktiv fastställer minimikraven för att garantera frihet för sändning. Det påverkar därför inte medlemsstaternas och respektive myndigheters ansvar i fråga om organisationen — inklusive systemen för
tillståndsgivning, administrativ auktorisering eller beskattning — finansiering och programinnehåll. Den kulturella utvecklingens oberoende i
medlemsstaterna och bevarandet av den kulturella mångfalden inom
gemenskapen förblir därför opåverkade.
Inom den gemensamma marknaden är det nödvändigt att alla sändningar, som härrör från och är avsedda för mottagning inom gemenskapen, och i synnerhet de som är avsedda för mottagning i en annan
medlemsstat, följer den lag som är tillämplig på sändningar, avsedda
för mottagning av allmänheten i den medlemsstat, varifrån sändningen
kommer, samt bestämmelserna i detta direktiv.
Kravet att den medlemsstat, varifrån sändningarna härrör, verifierar att
dessa följer nationella lagar, samordnade genom detta direktiv, är enligt
gemenskapsrätten tillräckligt för att garantera fri rörlighet för sändningar
utan en andra kontroll på samma grunder i de mottagande medlemsstaterna. Den mottagande medlemsstaten får emellertid undantagsvis och
under särskilda omständigheter interimistiskt hindra återutsändning av
televisionssändningar.
Det är viktigt att medlemsstaterna säkerställer att varje handling förhindras, som kan visa sig skadlig för den fria rörligheten och handeln med
televisionsprogram eller som kan medföra dominerande ställningar som
skulle leda till begränsningar av den TV-överförda informationens
mångfald och frihet och av informationssektorn i dess helhet.
Detta direktiv, som är specifikt begränsat till regler för televisionssändningar, påverkar inte existerande eller kommande gemenskapsåtgärder
beträffande harmonisering, särskilt för att tillfredsställa tvingande krav
som rör skydd för konsumenter och rimligheten i kommersiella transaktioner och konkurrens.
Samordning är inte desto mindre nödvändig för att underlätta för personer och företag som producerar program med ett kulturellt syfte att
ägna sig åt sin verksamhet.
Minimikraven för alla offentliga eller privata televisionsprogram inom
gemenskapen beträffande europeiska, audiovisuella produktioner har varit ett sätt att främja produktion, oberoende produktion och distribution i
de ovan nämnda företagen och kompletterar andra åtgärder som redan
vidtagits eller kommer att föreslås för att främja samma syfte.
Det är därför nödvändigt att främja marknader av tillräcklig storlek för
TV-produktioner i medlemsstaterna för att ge avkastning på nödvändiga
investeringar, inte bara genom att upprätta gemensamma regler som
öppnar nationella marknader utan också genom att där så är praktiskt
möjligt och med lämpliga medel se till att europeisk produktion utgör en
övervägande del av alla medlemsstaternas TV-program. För att tillämpningen av dessa regler skall kunna övervakas och för att dessa mål skall
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kunna uppfyllas, skall medlemsstaterna till kommissionen överlämna en
rapport om de delar som reserverats för europeiska respektive oberoende
produktioner enligt detta direktiv. Vid beräkningen av proportionerna
skall hänsyn tas till den speciella situationen i Grekland och Portugal.
Kommissionen måste informera medlemsstaterna om dessa rapporter,
åtföljda där så är lämpligt av ett yttrande som särskilt tar hänsyn till
framsteg i förhållande till tidigare år, andelen nya program i sändningarna, de speciella villkoren för nya programföretag och den speciella
situationen i länder med låg audiovisuell produktionskapacitet eller med
begränsat språkområde.
För dessa ändamål bör ”europeiska produktioner” definieras utan att det
påverkar medlemsstaternas möjligheter att fastställa en mera detaljerad
definition i fråga om TV-programföretag inom sin jurisdiktion i överensstämmelse med artikel 3.1 i enlighet med gemenskapsrätten och med
hänsyn till detta direktivs syften.
Det är viktigt att söka efter lämpliga medel och procedurer i överensstämmelse med gemenskapsrätten för att främja att dessa syften förverkligas och att lämpliga åtgärder vidtas för att uppmuntra genomförande
och utveckling av europeisk audiovisuell produktion och distribution,
särskilt i länder med låg produktionskapacitet eller med begränsat språkområde.
Nationella stödåtgärder för utveckling av europeisk produktion kan tilllämpas i den utsträckning de överensstämmer med gemenskapsrätten.
Ett åtagande, där så är praktiskt möjligt, om att en viss del av sändningarna skall reserveras för oberoende produktioner, skapade av producenter som är oberoende av programföretag, kommer att stimulera
nya källor för TV-produktion, särskilt genom att små och medelstora
företag skapas. Det kommer att öppna nya möjligheter att lansera kreativa begåvningar inom kulturella yrken och bland personal på det
kulturella området. Medlemsstaternas definition av begreppet oberoende
producent bör ta hänsyn till detta syfte genom att vederbörligen beakta
små och medelstora producenter och tillåta finansiellt deltagande vid
samproduktion med TV-företagen.
Det är nödvändigt att medlemsstaterna vidtar åtgärder för att säkerställa
att en viss period förflyter mellan premiärvisningen på biograf och TVpremiären.
För att medge en aktiv språkpolicy till förmån för ett specifikt språk
förblir medlemsstaterna fria att fastställa mera detaljerade eller striktare
regler framför allt på grundval av språkkriterier, så länge dessa regler
överensstämmer med gemenskapsrätten och särskilt inte är tillämpliga i
fråga om återutsändning av program som producerats i andra medlemsstater.
För att säkerställa att konsumenternas intressen som TV-tittare är helt
och fullt skyddade är det väsentligt att TV-reklamen underkastas vissa
minimiregler och standarder och att medlemsstaterna behåller rätten att
fastställa mer detaljerade eller striktare regler och under vissa omständigheter kan fastställa olika villkor för programföretag inom deras jurisdiktion.
Med vederbörlig hänsyn till gemenskapsrätten och i fråga om sändningar, avsedda enbart för det egna landet vilka inte kan tas emot, direkt
eller indirekt, i en eller flera medlemsstater, skall medlemsstaterna
kunna fastställa olika villkor för reklaminslag och olika gränser för
reklamvolymen för att underlätta dessa speciella sändningar.
Det är nödvändigt att förbjuda all TV-reklam för cigaretter och andra
tobaksvaror, inklusive indirekta former av reklam vilka, utan att direkt
nämna tobaksvaran, söker kringgå reklamförbudet genom att utnyttja
märkesnamn, symboler eller andra distinkta kännetecken för tobaksvaror
eller företag, vars kända eller huvudsakliga verksamheter innefattar produktion eller försäljning av sådana produkter.
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Det är även nödvändigt att förbjuda all TV-reklam för medicinska produkter eller medicinsk behandling som är receptbelagd i den medlemsstat, inom vars jurisdiktion programföretaget faller, samt att införa
strikta kriterier i fråga om TV-reklam för alkoholhaltiga drycker.
Med beaktande av den växande betydelsen av sponsorer för finansiering
av program bör lämpliga regler fastställas för detta.
Det är vidare nödvändigt att införa regler för program och TV-reklam
för att skydda minderårigas fysiska, mentala och moraliska utveckling.
Även om TV-programföretag normalt är skyldiga att garantera att programmen presenterar fakta och händelser på ett korrekt sätt är det inte
desto mindre viktigt att programföretagen åläggs speciella skyldigheter
med hänsyn till rätten till genmäle eller motsvarande så att varje person,
vars legitima intressen har skadats av ett påstående som gjorts under ett
TV- program, effektivt kan utnyttja denna rättighet.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I
Definitioner

▼M2
Artikel 1
I detta direktiv gäller följande definitioner:
a) audiovisuell medietjänst:
— en tjänst enligt definitionen i artiklarna 49 och 50 i fördraget
som faller under det redaktionella ansvaret hos en leverantör av
medietjänster och vars huvudsakliga syfte är att i informations-,
underhållnings- eller utbildningssyfte tillhandahålla program i
syfte att informera, underhålla eller utbilda, till allmänheten
via elektroniska kommunikationsnät i den mening som avses i
artikel 2 a i direktiv 2002/21/EG. Sådana audiovisuella medietjänster utgörs av antingen tv-sändningar enligt definitionen i led
e i denna artikel eller audiovisuella medietjänster på begäran
enligt definitionen i led g i denna artikel,
och/eller
— ett audiovisuellt kommersiellt meddelande.
b) program: en uppsättning rörliga bilder med eller utan ljud som utgör
ett enskilt inslag i en programtablå eller en katalog som har sammanställts av en leverantör av medietjänster och vars form och
innehåll är jämförbara med formen och innehållet för tv-sändningar.
Exempel på sådana program är långfilmer, sportevenemang, komediserier, dokumentärer, barnprogram och dramaproduktioner.
c) redaktionellt ansvar: faktisk kontroll av såväl valet av program som
hur de ska struktureras, antingen i en kronologisk programtablå, när
det gäller tv-sändningar, eller i en katalog, när det gäller audiovisuella medietjänster på begäran. Det redaktionella ansvaret medför
inte nödvändigtvis något rättsligt ansvar enligt nationell lagstiftning
för innehållet eller tillhandahållna tjänster.
d) leverantör av medietjänster: den fysiska eller juridiska person som
har det redaktionella ansvaret för valet av audiovisuellt innehåll för
den audiovisuella medietjänsten och som avgör hur det ska struktureras.
e) tv-sändning (dvs. en linjär audiovisuell medietjänst): en audiovisuell
medietjänst som tillhandahålls av en leverantör av medietjänster för
samtidigt tv-tittande enligt en programtablå.
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f) programföretag: en leverantör av medietjänster som tillhandahåller
tv-sändningar.
g) beställtjänst (dvs. en icke-linjär audiovisuell medietjänst): en audiovisuell medietjänst som tillhandahålls av en leverantör av medietjänster för att ge möjlighet att se program vid en tidpunkt som
användaren väljer och på dennes egen begäran utifrån en katalog
med program som valts ut av leverantören av medietjänster.
h) audiovisuellt kommersiellt meddelande: bilder med eller utan ljud
som är utformade för att direkt eller indirekt marknadsföra varor
eller tjänster tillhandahållna av en fysisk eller juridisk person som
bedriver ekonomisk verksamhet eller främja dennes anseende; sådana bilder åtföljer eller ingår i ett program mot betalning eller
liknande ersättning eller i form av egenreklam. Till de olika formerna av audiovisuella kommersiella meddelanden hör bl.a. tv-reklam, sponsring, teleshopping och produktplacering.
i) tv-reklam: varje form av sänt meddelande antingen mot betalning
eller mot liknande ersättning eller sändning för egenreklam, som
utförs av ett offentligt eller privat företag eller en fysisk person i
samband med handel, affärsverksamhet, hantverk eller yrke i avsikt
att främja tillhandahållande mot betalning av varor eller tjänster,
inklusive fast egendom, rättigheter och förpliktelser.
j) dolda audiovisuella kommersiella meddelanden: återgivning i ord
eller bild av varor, tjänster, namn, varumärke eller verksamheter
som utövas av en varu- eller tjänsteproducent i program, då sådan
presentation av leverantören av medietjänster avser att sådan återgivning ska tjäna som reklam, och då allmänheten kan vilseledas i
fråga om dess art. Sådan återgivning bör betraktas som avsiktlig
särskilt om den görs mot betalning eller liknande ersättning.
k) sponsring: varje bidrag, som ges för finansiering av audiovisuella
medietjänster eller program av ett offentligt eller privat företag eller
en fysisk person som inte är engagerat/engagerad i tillhandahållande
av audiovisuella medietjänster eller i produktion av audiovisuella
verk, i syfte att främja företagets namn, varumärke, anseende, verksamhet eller produkter.
l) teleshopping (tidigare tv-köp): sändning av direkta erbjudanden till
allmänheten med avseende på att mot betalning tillhandahålla varor
eller tjänster, inklusive fast egendom, eller rättigheter och förpliktelser.
m) produktplacering: varje form av audiovisuellt kommersiellt meddelande som innebär att en vara, tjänst eller varumärket för varan eller
tjänsten förekommer genom att det ingår eller omnämns i ett program, mot betalning eller liknande ersättning.
n)

i) Med europeiska produktioner avses:
— produktioner som härrör från medlemsstaterna,
— produktioner som härrör från europeiska tredjestater som är
anslutna till Europarådets konvention om gränsöverskridande television och som uppfyller villkoren i led ii,
— samproduktioner inom ramen för avtal inom den audiovisuella sektorn som har ingåtts mellan Europeiska gemenskapen och tredjestater och som uppfyller de villkor som fastställs i vart och ett av dessa avtal.
— Tillämpningen av bestämmelserna i andra och tredje strecksatserna ska vara beroende av att produktioner som härrör
från medlemsstaterna inte är föremål för diskriminerande
åtgärder i de berörda tredjestaterna.
ii) Med produktioner som anges i första och andra strecksatserna i
led i avses sådana produktioner som huvudsakligen är gjorda
tillsammans med författare och personal som är bosatta i en eller
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flera av de stater som anges i första och andra strecksatserna i
led i, under förutsättning att produktionerna uppfyller något av
följande tre villkor:
— De har gjorts av en eller flera producenter som är etablerade
i en eller flera av dessa stater.
— Framställningen av produktionerna har övervakats och styrts
av en eller flera producenter som är etablerade i en eller
flera av dessa stater.
— Bidrag från samproducenter i dessa stater utgör en övervägande del av den totala samproduktionskostnaden och samproduktionen styrs inte av en eller flera producenter som är
etablerade utanför dessa stater.
iii) De produktioner som inte är europeiska produktioner enligt led i
men som har framställts inom ramen för bilaterala avtal om
samproduktion, som har ingåtts mellan medlemsstaterna och
tredjestater, ska anses utgöra europeiska produktioner om samproducenterna från gemenskapen bidrar med huvuddelen av de
totala produktionskostnaderna och produktionen inte kontrolleras av en eller flera producenter som är etablerade utanför medlemsstaterna.
▼B
KAPITEL II
Allmänna bestämmelser

▼M2
Artikel 2
1.
Varje medlemsstat ska säkerställa att alla audiovisuella medietjänster som sänds av leverantörer av medietjänster under dess jurisdiktion
överensstämmer med reglerna i det rättssystem som är tillämpligt på
audiovisuella medietjänster avsedda för allmänheten i den medlemsstaten.
2.
I detta direktiv avses med leverantörer av medietjänster under en
medlemsstats jurisdiktion:
a) De leverantörer av medietjänster som enligt punkt 3 är etablerade i
den medlemsstaten.
b) De leverantörer av medietjänster på vilka punkt 4 är tillämplig.
3.
I detta direktiv anses en leverantör av medietjänster vara etablerad
i en medlemsstat i följande fall:
a) Leverantören av medietjänster har sitt huvudkontor i medlemsstaten
och redaktionella beslut om den audiovisuella medietjänsten fattas i
den medlemsstaten.
b) Om en leverantör av medietjänster har sitt huvudkontor i en medlemsstat medan redaktionella beslut om den audiovisuella medietjänsten fattas i en annan medlemsstat, ska leverantören av medietjänster anses vara etablerad i den medlemsstat där en betydande del
av arbetsstyrkan som arbetar med den audiovisuella medietjänstverksamheten är verksam. Om en betydande del av arbetsstyrkan som
arbetar med den audiovisuella medietjänstverksamheten är verksam i
båda medlemsstaterna, ska leverantören av medietjänster anses vara
etablerad i den medlemsstat där denne har sitt huvudkontor. Om en
betydande del av arbetsstyrkan som arbetar med den audiovisuella
medietjänstverksamheten inte är verksam i någon av de medlemsstaterna, ska leverantören av medietjänster anses vara etablerad i den
medlemsstat där den först började sin verksamhet i enlighet med den
medlemsstatens lagstiftning, under förutsättning att den upprätthåller
en varaktig och verklig anknytning till ekonomin i den medlemsstaten.
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c) Om en leverantör av medietjänster har sitt huvudkontor i en medlemsstat medan beslut om den audiovisuella medietjänsten fattas i ett
tredjeland, eller vice versa, ska leverantören av medietjänster anses
vara etablerad i den berörda medlemsstaten, under förutsättning att
en betydande del av arbetsstyrkan som arbetar med den audiovisuella
medietjänstverksamheten är verksam i den medlemsstaten.
4.
Leverantörer av medietjänster på vilka bestämmelserna i punkt 3
inte är tillämpliga ska anses höra under en medlemsstats jurisdiktion i
följande fall:
a) De använder sig av en satellitupplänk belägen i den medlemsstaten.
b) De använder sig inte av en satellitupplänk belägen i den medlemsstaten men av en satellitkapacitet som hör till den medlemsstaten.
5.
Om frågan om en medlemsstats jurisdiktion inte kan avgöras i
enlighet med punkterna 3 och 4, är den behöriga medlemsstaten den i
vilken leverantören av medietjänster är etablerad enligt artiklarna 43–48
i fördraget.
6.
Detta direktiv ska inte omfatta audiovisuella medietjänster som är
avsedda uteslutande för mottagning i tredjestater och som inte tas emot
med vanlig konsumentutrustning direkt eller indirekt av allmänheten i
en eller flera medlemsstater.
▼M1
Artikel 2a
▼M2
1.
Medlemsstaterna ska säkerställa fri mottagning och får inte begränsa vidaresändning inom sina territorier av audiovisuella medietjänster från andra medlemsstater av skäl som hör under områden som samordnas enligt av detta direktiv.
2.
Medlemsstaterna får, när det gäller tv-sändningar, tillfälligt göra
undantag från punkt 1 om följande villkor är uppfyllda:
a) En tv-sändning som kommer från en annan medlemsstat överträder
uppenbarligen, allvarligt och grovt artikel 22.1 eller 22.2 och/eller
artikel 3b.
▼M1
b) Programföretaget har under de föregående tolv månaderna överträtt
bestämmelsen/bestämmelserna som avses i a vid minst två tillfällen.
c) Den berörda medlemsstaten har skriftligen underrättat programföretaget och kommissionen om de angivna överträdelserna och om de
åtgärder staten avser att vidta om en sådan överträdelse skulle inträffa igen.
d) Samråd med den sändande medlemsstaten och kommissionen har
inte resulterat i någon uppgörelse i godo inom 15 dagar efter den
skriftliga underrättelsen enligt c och den angivna överträdelsen fortsätter.
Kommissionen skall inom två månader från underrättelsen om de åtgärder som vidtagits av medlemsstaten besluta om åtgärderna är förenliga
med gemenskapsrätten. Om kommissionen beslutar att så inte är fallet,
måste medlemsstaten skyndsamt avsluta åtgärderna i fråga.
3.
Punkt 2 skall inte påverka tillämpningen av förfaranden, åtgärder
eller sanktioner mot överträdelserna i fråga i den medlemsstat som har
jurisdiktion över det berörda programföretaget.
▼M2
4.
När det gäller audiovisuella medietjänster på begäran får medlemsstaterna vidta åtgärder för att göra undantag från punkt 1 för en viss
tjänst om följande villkor är uppfyllda:
a) Åtgärderna ska
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i) vara nödvändiga av någon av följande anledningar
— den allmänna ordningen, särskilt förebyggande, utredning,
upptäckt av och åtal för brott, inklusive skydd av minderåriga och bekämpning av uppammande till hat, grundat på ras,
kön, religion eller nationalitet samt kränkningar av enskilda
personers mänskliga värdighet,
— skydd av folkhälsan,
— allmän säkerhet, inklusive skydd av nationell säkerhet och
försvar,
— skydd av konsumenter, inklusive investerare,
ii) vidtas med avseende på en beställtjänst som är till förfång för de
mål som avses i punkt i eller utgör en allvarlig risk för att dessa
mål inte uppnås,
iii) vara proportionerliga i förhållande till dessa mål.
b) Innan åtgärderna vidtas och utan att det påverkar domstolsförfaranden, inklusive förberedande förhandlingar och åtgärder som vidtas
inom ramen för en brottsutredning, ska medlemsstaten
— ha uppmanat den medlemsstat under vars jurisdiktion tjänsteleverantören lyder att vidta åtgärder, varpå denna senare medlemsstat inte vidtagit några åtgärder eller endast vidtagit otillräckliga
åtgärder,
— ha anmält till kommissionen och till den medlemsstat under vars
jurisdiktion tjänsteleverantören lyder sin avsikt att vidta sådana
åtgärder.
5.
Medlemsstaterna kan i brådskande fall göra undantag från de villkor som anges i punkt 4 b. I sådana fall ska åtgärderna snarast möjligt
anmälas till kommissionen och till den medlemsstat under vars jurisdiktion tjänsteleverantören lyder med uppgift om varför medlemsstaten
bedömer att fallet är brådskande.
6.
Utan att det påverkar medlemsstaternas möjlighet att fortsätta att
vidta åtgärderna enligt punkterna 4 och 5 ska kommissionen snarast
möjligt undersöka huruvida de anmälda åtgärderna är förenliga med
gemenskapsrätten. Om kommissionen kommer fram till att åtgärden är
oförenlig med gemenskapsrätten, ska den uppmana medlemsstaten i
fråga att avhålla sig från att vidta de planerade åtgärderna eller skyndsamt avbryta vidtagna åtgärder.
Artikel 3
1.
Medlemsstaterna ska ha frihet att föreskriva att leverantörer av
medietjänster under deras jurisdiktion ska följa mer detaljerade eller
striktare regler inom de områden som samordnas enligt detta direktiv,
förutsatt att dessa regler överensstämmer med gemenskapsrätten.
2.

I de fall en medlemsstat

a) har utövat sin frihet enligt punkt 1 att införa mer detaljerade eller
striktare bestämmelser i allmänhetens intresse, och
b) bedömer att ett programföretag under en annan medlemsstats jurisdiktion tillhandahåller en tv-sändning som helt eller huvudsakligen är
inriktad på dess territorium
får den ta kontakt med den medlemsstat som har jurisdiktion i syfte att
nå en ömsesidigt tillfredsställande lösning på eventuella problem som
uppstår. Den medlemsstat som har jurisdiktion ska när den mottar en
motiverad begäran från den förstnämnda medlemsstaten begära att programföretaget följer de ifrågavarande bestämmelserna i allmänhetens
intresse. Den medlemsstat som har jurisdiktion ska inom två månader
informera den förstnämnda medlemsstaten om resultatet av denna
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begäran. Båda medlemsstaterna får anmoda den kontaktkommitté som
inrättas enligt artikel 23a att undersöka fallet.
3.

Om den förstnämnda medlemsstaten bedömer

a) att det resultat som uppnåtts genom tillämpning av punkt 2 inte är
tillfredsställande, och
b) att programföretaget i fråga har etablerat sig i medlemsstaten med
jurisdiktion i syfte att kringgå de striktare bestämmelser inom de
områden som samordnas enligt detta direktiv som skulle gälla om
det var etablerat i den förstnämna medlemsstaten,
får den vidta lämpliga åtgärder mot det berörda programföretaget.
Sådana åtgärder ska objektivt sett vara nödvändiga, tillämpas på ett
icke-diskriminerande sätt och vara proportionerliga i förhållande till de
avsedda målen.
4.
En medlemsstat får vidta åtgärder i enlighet med punkt 3 endast
om samtliga nedanstående villkor är uppfyllda:
a) den har underrättat kommissionen och den medlemsstat där programföretaget är etablerat att den avser att vidta sådana åtgärder och
beskriver på vilket underlag den grundar sin bedömning, och
b) kommissionen har fastställt att åtgärderna är förenliga med gemenskapsrätten, särskilt att de bedömningar som har gjorts av den medlemsstat som vidtar dessa åtgärder i enlighet med punkterna 2 och 3
är välgrundade.
5.
Kommissionen ska inom tre månader efter underrättelsen enligt
punkt 4 a fastställa huruvida åtgärderna är förenliga med gemenskapsrätten. Om kommissionen fastställer att så inte är fallet ska den berörda
medlemsstaten avstå från att vidta de föreslagna åtgärderna.
6.
Medlemsstaterna ska inom ramen för sin lagstiftning och på lämpligt sätt säkerställa att leverantörer av medietjänster under deras jurisdiktion effektivt uppfyller bestämmelserna i detta direktiv.
7.
Medlemsstaterna ska främja system för sam- och/eller självreglering på nationell nivå inom de områden som samordnas genom detta
direktiv i den utsträckning det är möjligt inom deras rättsordningar.
Dessa system ska utformas så att de blir allmänt accepterade av de
viktigaste aktörerna i de berörda medlemsstaterna och säkrar en effektiv
tillämpning.
8.
Direktiv 2000/31/EG ska tillämpas om inte något annat anges i det
här direktivet. Vid en konflikt mellan en bestämmelse i direktiv
2000/31/EG och en bestämmelse i det här direktivet ska bestämmelserna
i det här direktivet ha företräde, såvida inte något annat föreskrivs i
detta direktiv.
__________

KAPITEL IIa
Bestämmelser som är tillämpliga på samtliga audiovisuella medietjänster

Artikel 3a
Medlemsstaterna ska säkerställa att leverantörer av audiovisuella medietjänster under deras jurisdiktion sörjer för att mottagarna av deras tjänster hela tiden har direkt tillgång till åtminstone följande information,
vilken ska vara lättillgänglig:
a) Namnet på leverantören av medietjänster.
b) Den geografiska adress där leverantören av medietjänster är etablerad.
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c) Uppgifter om leverantören av medietjänster, inbegripet dennes e-postadress eller webbplats, så att det snabbt och effektivt går att få
direkt kontakt med denne.
d) I tillämpliga fall, de behöriga kontroll- eller övervakningsorganen.
Artikel 3b
Medlemsstaterna ska på lämpligt sätt säkerställa att audiovisuella medietjänster som tillhandahålls av medietjänstföretag under deras jurisdiktion inte innehåller något som uppammar hat, grundat på ras, kön,
religion eller nationalitet.
Artikel 3c
Medlemsstaterna ska uppmuntra medietjänstleverantörerna inom den
egna jurisdiktionen att se till att deras tjänster successivt görs tillgängliga för syn- och hörselskadade personer.
Artikel 3d
Medlemsstaterna ska säkerställa att leverantörer av medietjänster under
deras jurisdiktion inte sänder biograffilmer under andra tidsperioder än
de som överenskommits med rättighetsinnehavarna.
Artikel 3e
1.
Medlemsstaterna ska se till att audiovisuella kommersiella meddelanden som tillhandahålls av medietjänstleverantörer under deras jurisdiktion uppfyller följande krav:
a) Audiovisuella kommersiella meddelanden ska vara lättigenkännliga
som sådana. Dolda audiovisuella kommersiella meddelanden är förbjudna.
b) Audiovisuella kommersiella meddelanden får inte använda subliminal teknik.
c) Audiovisuella kommersiella meddelanden får inte
i) strida mot respekten för mänsklig värdighet,
ii) innehålla eller främja diskriminering på grund av kön, ras eller
etniskt ursprung, religion eller trosuppfattning, funktionshinder,
ålder eller sexuell läggning,
iii) uppmuntra till ett beteende som är skadligt för hälsa eller säkerhet,
iv) uppmuntra till ett beteende som är mycket skadligt för miljön.
d) Det är förbjudet med alla former av audiovisuella kommersiella
meddelanden för cigaretter och andra tobaksvaror.
e) Audiovisuella kommersiella meddelanden för alkoholhaltiga drycker
får inte vara särskilt riktade till minderåriga och får inte uppmuntra
till överkonsumtion av sådana drycker.
f) Audiovisuella kommersiella meddelanden om medicinska produkter
och medicinsk behandling ska vara förbjudna om produkterna eller
behandlingarna är tillgängliga endast efter ordination i den medlemsstat till vars jurisdiktion leverantören av medietjänster hör.
g) Audiovisuella kommersiella meddelanden får inte orsaka minderåriga
fysisk eller moralisk skada. Därför får de inte direkt uppmana minderåriga att köpa eller hyra en produkt eller tjänst genom att utnyttja
deras oerfarenhet eller godtrogenhet, direkt uppmuntra dem att övertala sina föräldrar eller någon annan att köpa de varor eller tjänster
som ingår i reklamen, utnyttja det speciella förtroende som minde-
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råriga hyser för föräldrar, lärare eller andra personer, eller utan skäl
visa minderåriga i farliga situationer.
2.
Medlemsstaterna och kommissionen ska uppmuntra leverantörer
av medietjänster att ta fram uppförandekoder om sådana olämpliga audiovisuella kommersiella meddelanden som åtföljer eller ingår i barnprogram och som avser livsmedel eller drycker som innehåller näringsämnen eller ämnen som har en näringsmässig eller fysiologisk effekt,
särskilt fett, transfettsyror, salt/natrium och sockerarter, som enligt rekommendationerna inte bör utgöra en alltför stor del av den totala
kosten.
Artikel 3f
1.
Audiovisuella medietjänster eller program som sponsras ska uppfylla följande krav:
a) Deras innehåll och, när det gäller tv-sändningar, deras programläggning ska inte under några förhållanden påverkas på ett sådant sätt att
det inverkar på ansvaret och det redaktionella oberoendet hos leverantören av medietjänster.
b) De får inte direkt uppmuntra till inköp eller förhyrning av varor eller
tjänster, särskilt inte genom särskilda säljfrämjande hänvisningar till
dessa varor eller tjänster.
c) Tittarna ska tydligt informeras om att det existerar ett sponsoravtal.
Sponsrade program ska tydligt kunna identifieras som sådana genom
att sponsorns namn, logotyp och/eller eventuell annan symbol, såsom
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.
2.
Audiovisuella medietjänster eller program får inte sponsras av
företag vars huvudsakliga verksamhet är tillverkning eller försäljning
av cigarretter och andra tobaksvaror.
3.
Om företag vars verksamhet omfattar tillverkning eller försäljning
av medicinska produkter och medicinsk behandling sponsrar audiovisuella medietjänster eller program, ska denna sponsring främja företagets namn eller anseende, men inte särskilda medicinska produkter eller
medicinska behandlingar som är tillgängliga endast efter ordination i
den medlemsstat under vars jurisdiktion leverantören av medietjänster
hör.
4.
Nyhets- och samhällsprogram får inte sponsras. Medlemsstaterna
får besluta att förbjuda att sponsorns logo visas under barnprogram,
dokumentärprogram och religiösa program.
Artikel 3g
1.

Produktplacering ska vara förbjuden.

2.
Med avvikelse från punkt 1 ska produktplacering vara tillåten,
såvida medlemsstaterna inte beslutar något annat,
— i biograffilmer, filmer och serier producerade för audiovisuella medietjänster, sportprogram och lätta underhållningsprogram, eller
— när det inte förekommer någon betalning utan endast gratis tillhandahållande av vissa varor eller tjänster, exempelvis rekvisita och
priser, för att de ska ingå i ett program.
Undantaget i den första strecksatsen ska inte gälla barnprogram.
De program som innehåller produktplacering ska uppfylla åtminstone
samtliga följande krav:
a) Deras innehåll och, när det gäller tv-sändningar, deras programläggning får inte under några omständigheter påverkas på ett sådant sätt

1989L0552 — SV — 19.12.2007 — 002.001 — 13
▼M2
att det inverkar på ansvaret och det redaktionella oberoendet hos
leverantören av medietjänster.
b) De får inte direkt uppmuntra till inköp eller förhyrning av varor eller
tjänster, särskilt inte genom särskilda säljfrämjande hänvisningar till
dessa varor eller tjänster.
c) De får inte otillbörligen framhäva den berörda produkten.
d) Tittarna ska tydligt informeras om att det förekommer produktplacering. Program som innehåller produktplacering ska identifieras på
lämpligt sätt i början och i slutet av programmet, och när programmet börjar igen efter ett reklamavbrott, för att undvika all osäkerhet
hos tittaren.
I undantagsfall får medlemsstaterna besluta att göra avkall på de krav
som anges i led d ovan, förutsatt att programmet i fråga varken har
producerats eller beställts av leverantören av medietjänster själv eller av
ett närstående företag till en sådan leverantör.
3.
Programmen får inte under några omständigheter innehålla någon
produktplacering av
— tobaksvaror eller cigaretter eller produktplacering från företag vars
huvudsakliga verksamhet är tillverkning eller försäljning av cigaretter och andra tobaksvaror, eller
— särskilda medicinska produkter eller medicinska behandlingar som är
receptbelagda i den medlemsstat under vars jurisdiktion leverantören
av medietjänster hör.
4.
Bestämmelserna i punkterna 1, 2 och 3 ska endast gälla program
som producerats efter den 19 december 2009.
KAPITEL IIb
Bestämmelser som är tillämpliga endast på audiovisuella medietjänster på
begäran

Artikel 3h
Medlemsstaterna ska vidta lämpliga åtgärder för att se till att audiovisuella medietjänster på begäran som tillhandahålls av leverantörer av
medietjänster under deras jurisdiktion och som allvarligt kan skada
den fysiska, mentala eller moraliska utvecklingen hos minderåriga endast tillhandahålls på ett sådant sätt att minderåriga normalt inte hör
eller ser sådana audiovisuella medietjänster på begäran.
Artikel 3i
1.
Medlemsstaterna ska se till att audiovisuella medietjänster på begäran som tillhandahålls av leverantörer av medietjänster under deras
jurisdiktion, där så är praktiskt möjligt och på lämpligt sätt, främjar
framställningen och tillgången till europeiska produktioner. Sådant främjande kan bl.a. avse det finansiella bidraget från sådana tjänster till
produktionen och förvärv av sändningsrätter till europeiska produktioner
eller andelen och/eller framhävandet av europeiska produktioner i den
programkatalog som erbjuds av beställtjänsten.
2.
Medlemsstaterna ska, senast den 19 december 2011 och därefter
vart fjärde år, rapportera till kommissionen om genomförandet av punkt
1.
3.
Kommissionen ska på grundval av de uppgifter som medlemsstaterna lämnar och en oberoende undersökning rapportera till Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av punkt 1, med beaktande av
marknadsutvecklingen och den tekniska utvecklingen samt målet kulturell mångfald.
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KAPITEL IIc
Bestämmelse om exklusiva rättigheter och bestämmelser om korta
nyhetsinslag i tv-sändningar

Artikel 3j
1.
Varje medlemsstat får vidta åtgärder som är förenliga med gemenskapsrätten för att säkerställa att programföretag under dess jurisdiktion, med utnyttjande av exklusiva rättigheter, inte sänder evenemang
som av den medlemsstaten anses vara av särskild vikt för samhället på
ett sådant sätt att en väsentlig del av allmänheten i den medlemsstaten
utestängs från möjligheten att följa sådana evenemang genom direktsändning eller tidsförskjuten sändning i fri television. I sådana fall ska
den berörda medlemsstaten upprätta en förteckning över de nationella
eller icke-nationella evenemang som den anser vara av särskild vikt för
samhället. Detta ska göras på ett klart och öppet sätt i rätt och god tid.
Den berörda medlemsstaten ska härvid också bestämma om dessa evenemang ska vara tillgängliga helt eller delvis genom direktsändning
eller, när så är nödvändigt eller lämpligt av objektiva skäl i allmänhetens intresse, helt eller delvis via tidsförskjuten sändning.
2.
Medlemsstaterna ska omedelbart till kommissionen anmäla alla
åtgärder som har vidtagits eller kommer att vidtas enligt punkt 1.
Inom tre månader efter anmälan ska kommissionen kontrollera att sådana åtgärder är förenliga med gemenskapsrätten och meddela dem till
de andra medlemsstaterna. Den ska inhämta yttrande från den kontaktkommitté som inrättas i enlighet med artikel 23a. Den ska i Europeiska
unionens officiella tidning skyndsamt offentliggöra de åtgärder som har
vidtagits samt minst en gång om året offentliggöra en samlad förteckning över de åtgärder som medlemsstaterna har vidtagit.
3.
Medlemsstaterna ska – med lämpliga medel och inom ramen för
sin lagstiftning – se till att programföretag under deras jurisdiktion inte
utövar de exklusiva rättigheter som förvärvats av dessa programföretag
efter den dag då detta direktiv offentliggörs på sådant sätt att en väsentlig del av allmänheten i en annan medlemsstat utestängs från möjligheten att följa evenemang på det sätt som den andra medlemsstaten
bestämt i enlighet med punkterna 1 och 2 helt eller delvis genom direktsändning eller, när så är nödvändigt eller lämpligt av objektiva skäl i
allmänhetens intresse, helt eller delvis genom tidsförskjuten sändning i
fri television såsom den andra medlemsstaten har bestämt i enlighet med
punkt 1.

Artikel 3k
1.
Medlemsstaterna ska när det gäller korta nyhetsinslag se till att
varje programföretag som är etablerat i gemenskapen på rättvisa, rimliga
och icke-diskriminerande villkor har tillgång till evenemang av stort
allmänintresse som sänds med utnyttjande av exklusiva rättigheter av
ett programföretag under deras jurisdiktion.
2.
Om ett annat programföretag som är etablerat i samma medlemsstat som det programföretag som ansöker om tillgång har fått exklusiva
rättigheter till det berörda evenemanget av stort allmänintresse, måste
ansökan om tillgång göras hos det programföretaget.
3.
Medlemsstaterna ska se till att sådan tillgång säkerställs genom att
tillåta programföretag att fritt välja korta utdrag från det sändande programföretagets signal med åtminstone angivande av källan, om detta
inte är omöjligt av praktiska skäl.
4.
Som ett alternativ till punkt 3 får medlemsstaterna fastställa ett
liknande system genom vilket tillgång ges på rättvisa, rimliga och
icke diskriminerande villkor på något annat sätt.
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5.
Korta utdrag får endast användas i allmänna nyhetsprogram och
får användas i audiovisuella medietjänster på begäran endast om samma
program erbjuds med tidsförskjutning från samma leverantör av medietjänster.
6.
Utan att det påverkar tillämpningen av punkterna 1–5 ska medlemsstaterna se till att i enlighet med sina rättsliga system och praxis
fastställa närmare bestämmelser och villkor för tillhandahållandet av
sådana korta utdrag, särskilt eventuella ersättningsbestämmelser, maximal längd för utdragen och tidsgränser för sändning av dem. Om ersättning betalas ut, får den inte överstiga de extrakostnader som är resultatet
av att tillgången tillhandahålls.
▼B
KAPITEL III
Främjande av distribution och produktion av TV-program

Artikel 4
1.
Medlemsstaterna skall, där så är praktiskt möjligt och på lämpligt
sätt, säkerställa att programföretagen reserverar en övervägande del av
sin sändningstid med undantag av tid för nyheter, sportevenemang, tävlingar, reklam ►M1 , teletexttjänster och köp-TV ◄ för europeiska
produktioner ►M2 __________ ◄. Denna andel bör uppnås gradvis
på grundval av lämpliga kriterier med beaktande av programföretagets
ansvar gentemot sin publik för information, utbildning, kultur och underhållning.
2.
Om den andel som anges i punkt 1 inte kan uppnås, får den inte
vara mindre än genomsnittet under 1988 i den berörda medlemsstaten.
Vad avser Grekland och Portugal skall år 1988 ersättas av år 1990.
3.
Från och med den 3 oktober 1991 skall medlemsstaterna vartannat
år till kommissionen överlämna en rapport om tillämpningen av denna
artikel och artikel 5.
Rapporten skall innefatta en statistisk uppgift om den uppnådda andelen
som anges i denna artikel och i artikel 5 för vart och ett av de TVprogram som faller inom den berörda medlemsstatens jurisdiktion, skälen i varje enskilt fall till att man inte uppnått denna andel och de
åtgärder som vidtagits eller förutses för att uppnå målet.
Kommissionen skall informera de övriga medlemsstaterna och Europaparlamentet om rapporterna, som då så är lämpligt skall åtföljas av ett
yttrande. Kommissionen skall säkerställa att denna artikel och artikel 5
tillämpas i överensstämmelse med bestämmelserna i fördraget. Kommissionen får i sitt yttrande särskilt beakta de framsteg som uppnåtts i
förhållande till tidigare år, andelen premiärproduktioner i programplaneringen, de särskilda omständigheterna för nya TV-programföretag och
den speciella situationen i länder med låg audiovisuell produktionskapacitet eller begränsat språkområde.
4.
Rådet skall senast vid slutet av det femte året efter detta direktivs
antagande granska genomförandet av denna artikel med utgångspunkt
från en rapport från kommissionen, åtföljd av alla de förslag till åtgärder
som den kan anse lämpliga.
För detta ändamål skall kommissionens rapport, baserad på den av
medlemsstaterna enligt punkt 3 tillhandahållna informationen, särskilt
ta hänsyn till utvecklingen inom den gemensamma marknaden och till
det internationella sammanhanget.
Artikel 5
Medlemsstaterna skall där så är praktiskt möjligt och på lämpligt sätt
säkerställa att programföretagen reserverar minst 10 % av sin sändnings-
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tid, med undantag för tid reserverad för nyheter, sportevenemang, tävlingar, reklam ►M1 , teletexttjänster och köp-TV ◄ eller alternativt,
efter medlemsstatens bedömande, minst 10 % av sin programbudget, för
europeiska produktioner, skapade av producenter som är oberoende av
programföretagen. Denna andel bör uppnås gradvis och baseras på
lämpliga kriterier med tanke på programföretagets ansvar gentemot
sina tittare när det gäller information, utbildning, kultur och underhållning. Detta måste uppnås genom öronmärkning av en lämplig andel för
nya produktioner, d.v.s. produktioner som sänds inom fem år efter
framställningen.
▼M2

__________

▼M1

__________

Artikel 9
Detta kapitel skall inte gälla TV-sändningar som är avsedda för en lokal
publik och som inte ingår i ett nationellt nät.
▼B
KAPITEL IV

▼M2
Tv-reklam och teleshopping

Artikel 10
1.
Tv-reklam och teleshopping ska vara lätta att känna igen som
sådana och kunna skiljas från det redaktionella innehållet. Utan att det
påverkar tillämpningen av nya annonseringstekniker ska tv-reklam och
teleshopping hållas klart åtskilda från andra delar av programmet med
optiska och/eller akustiska och/eller rumsliga hjälpmedel.
2.
Enstaka reklaminslag och teleshoppinginslag ska förekomma endast undantagsvis, utom vid sändningar av sportevenemang.
Artikel 11
1.
När tv-reklam eller teleshopping infogas i programmen ska medlemsstaterna säkerställa att detta inte påverkar programmens integritet
eller rättighetsinnehavarnas rättigheter och ska då beakta naturliga avbrott i programmen samt programmens längd och karaktär.
2.
Sändningar av filmer producerade för tv (med undantag för tvserier och dokumentärer), biograffilmer och nyhetsprogram får avbrytas
av tv-reklam och/eller teleshoppinginslag en gång varje tablålagd period
på minst trettio minuter. Sändningar av barnprogram får avbrytas av tvreklam och/eller teleshopping en gång under varje tablålagd period på
minst trettio minuter, förutsatt att programmets tablålagda längd överstiger trettio minuter. TV-reklam eller teleshopping får inte infogas i
sändningar av gudstjänster.
__________
▼B
Artikel 14
▼M2

__________

▼M1
2.
Köp-TV för medicinska produkter skall vara förbjudet om det
krävs försäljningstillstånd för dem i enlighet med rådets direktiv
65/65/EEG av den 26 januari 1965 om tillnärmning av bestämmelser
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▼M1
som fastställts genom lagar eller andra författningar och som gäller
farmaceutiska specialiteter (1), och köp-TV för medicinsk behandling
skall också vara förbjudet.
▼B
Artikel 15
▼M1
TV-reklam och köp-TV för alkoholhaltiga drycker skall uppfylla följande kriterier:
▼B
a) Den får inte rikta sig speciellt till minderåriga eller särskilt skildra
minderåriga som intar dessa drycker.
b) Den skall inte förknippa konsumtion av alkohol med förbättrad fysisk prestation eller med bilkörning.
c) Den skall inte ge intryck av att konsumtion av alkohol bidrar till
social eller sexuell framgång.
d) Den skall inte göra gällande att alkohol har terapeutiska egenskaper
eller att den är ett stimulerande eller lugnande medel eller ett medel
för att lösa personliga konflikter.
e) Den skall inte uppmuntra överkonsumtion av alkohol eller ge en
negativ bild av nykterhet eller återhållsamhet.
f) Den skall inte framhålla en hög alkoholhalt som en positiv egenskap
hos dryckerna.
▼M2

__________

Artikel 18
1.
Tv-reklaminslagens och teleshoppinginslagens längd inom en given klocktimme får inte överstiga 20 %.
2.
Punkt 1 är inte tillämplig på de av programföretagets meddelanden
som rör dess egna program och biprodukter med direkt koppling till
dessa program, sponsormeddelanden och produktplaceringar.
Artikel 18a
Teleshoppingblock ska tydligt identifieras som sådana med optiska och
akustiska hjälpmedel och ska ha en sammanhängande varaktighet av
minst femton minuter.
Artikel 19
Bestämmelserna i detta direktiv ska i tillämpliga delar gälla för tv-kanaler som uteslutande ägnas åt reklam och teleshopping samt tv-kanaler
som uteslutande ägnas åt egenreklam. Kapitel III samt artiklarna 11 och
18 ska inte vara tillämpliga på dessa kanaler.
__________

Artikel 20
Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 3 får medlemsstaterna,
med vederbörlig hänsyn till gemenskapsrätten, fastställa andra villkor än
de som fastställs i artikel 11.2 och i artikel 18 i fråga om tv-sändningar
(1) EGT nr 22, 9.2.1965, s. 369. Direktivet senast ändrat genom direktiv 93/39/
EEG (EGT nr L 214, 24.8.1993, s. 22).
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▼M2
som är avsedda uteslutande för det nationella territoriet och som inte
kan tas emot, direkt eller indirekt, av allmänheten i en eller flera andra
medlemsstater.
▼M1

__________

▼B
KAPITEL V

▼M2
Skydd av minderåriga vid tv-sändningar

▼M1
Artikel 22
1.
Medlemsstaterna skall vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att
TV-sändningar från programföretag inom respektive stats jurisdiktion
inte innehåller program som allvarligt kan skada den fysiska, mentala
eller moraliska utvecklingen hos underåriga, särskilt program som innehåller pornografi eller meningslöst våld.
2.
Åtgärderna i punkt 1 skall utsträckas till att gälla andra program
som kan bedömas skada den fysiska, mentala eller moraliska utvecklingen hos underåriga, utom då det kan anses säkert, genom val av
sändningstid eller genom tekniska åtgärder, att de underåriga inom sändningsområdet normalt inte hör eller ser sådana sändningar.
3.
Om sådana program sänds i okodad form skall medlemsstaterna
dessutom se till att de föregås av en akustisk varning eller att de markeras med en visuell symbol under hela sändningstiden.
▼M2

__________

▼B
KAPITEL VI

▼M2
Rätt till genmäle i tv-sändningar

▼B
Artikel 23
▼M1
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 dennes rykte och goda
namn — har skadats av felaktiga påståenden i ett TV-program, ha rätt
till genmäle eller motsvarande. Medlemsstaterna skall säkerställa att det
faktiska utövandet av rätten till genmäle eller motsvarande inte hindras
av orimliga regler eller villkor. Genmälet skall sändas inom rimlig tid
efter det att begäran inlämnats samt vid lämplig tidpunkt och på ett
lämpligt sätt med hänsyn till den sändning som genmälet avser.
▼B
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 tidrymd 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.
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▼B
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.
▼M1
KAPITEL VIa
Kontaktkommitté

Artikel 23a
1.
En kontaktkommitté skall inrättas under kommissionen. Den skall
bestå av företrädare för de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna.
Den skall ha en företrädare för kommissionen som ordförande och
sammanträda antingen på dennes initiativ eller på begäran av en medlemsstats delegation.
2.

Kommittén skall ha följande uppgifter:

a) Att underlätta det faktiska genomförandet av detta direktiv genom
regelbundna samråd om alla praktiska problem i samband med dess
genomförande, särskilt genomförandet av artikel 2, och om alla övriga frågor där en diskussion bedöms vara av värde.
b) Att på eget initiativ eller på kommissionens begäran avge yttranden
om tillämpningen av direktivet i medlemsstaterna.
c) Att diskutera vilka frågor som skall ingå i de rapporter som medlemsstaterna skall överlämna enligt artikel 4.3, om rapporternas metodik, om mandatet för den oberoende undersökning som anges i
artikel 25a, om bedömningen av anbuden för att genomföra undersökningen och om själva undersökningen.
d) Att diskutera resultatet av kommissionens regelbundna samråd med
företrädare för programföretag, producenter, konsumenter, tillverkare,
tjänsteproducenter, fackföreningar och personer med konstnärliga yrken.
▼M2
e) Att underlätta informationsutbytet mellan medlemsstaterna och kommissionen om situationen och utvecklingen på området för reglering
av audiovisuella medietjänster med hänsyn både till gemenskapens
politik på det audiovisuella området och till den relevanta tekniska
utvecklingen.
▼M1
f) Att undersöka all utveckling på området där en diskussion bedöms
vara av värde.
▼M2
KAPITEL VIb
Samarbete mellan regleringsorgan i medlemsstaterna

Artikel 23b
Medlemsstaterna ska vidta lämpliga åtgärder för att förse varandra och
kommissionen med den information som är nödvändig för att tillämpa
bestämmelserna i detta direktiv, särskilt artiklarna 2, 2a och 3, framför
allt genom sina behöriga oberoende regleringsorgan.
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▼B
KAPITEL VII
Slutbestämmelser

Artikel 24
På områden som inte omfattas av detta direktiv skall direktivet inte
påverka medlemsstaternas rättigheter och skyldigheter till följd av gällande konventioner som handlar om telekommunikation och rundradio.
▼M2

__________

Artikel 26
Senast den 19 december 2011 och vart tredje år därefter ska kommissionen till Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och
sociala kommittén överlämna en rapport om tillämpningen av detta
direktiv i dess ändrade lydelse och, vid behov, utarbeta ytterligare förslag för att anpassa det till utvecklingen i fråga om audiovisuella medietjänster, särskilt mot bakgrund av den senaste tekniska utvecklingen,
sektorns konkurrenskraft och nivåerna för mediekunskap i alla medlemsstater.
Denna rapport ska även omfatta en bedömning av frågan om tv-reklam
som åtföljer eller ingår i barnprogram, i synnerhet huruvida de kvantitativa och kvalitativa bestämmelserna i detta direktiv har gett den
skyddsnivå som krävs.
▼B
Artikel 27
Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

