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Folketingets Europaudvalg har den 10. januar 2017, efter ønske fra Zenia Stampe (RV), 

stillet mig følgende spørgsmål, nr. 1, som jeg hermed skal besvare. 

 

KOM (2016) 0287 

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring 

af direktiv 2010/13/EU om samordning af visse love og administrative bestemmelser 

i medlemsstaterne om udbud af audiovisuelle medietjenester i betragtning 

af de ændrede markedsforhold (EØS-relevant tekst) {SWD(2016) 168 final} 

{SWD(2016) 169 final} {SWD(2016) 170 final} {SWD(2016) 171 final} 

 

Spørgsmål 1: 

 

Ministeren bedes redegøre for, hvilken linje regeringen følger i Rådets forhandlinger 

om revision af AVMS-direktivet på arbejdsgruppeniveau, hvor sagen 

bl.a. er på dagsordenen på mødet den 10. januar 2017, i lyset af, at der 

var et flertal imod regeringens forhandlingsoplæg, da sagen var på Europaudvalgets 

dagsorden den 18. november 2016. Ministeren bedes desuden redegøre 

for regeringens holdning til formandskabets kompromisforslag af 19. december 

2016. 

 

Svar: 

 

Under den forhenværende regering blev grund- og nærhedsnotat af 27. juni 2016 om 

Kommissionens forslag af 25. maj 2016 om ændring af direktiv 2010/13/EU (om 

samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne om udbud 

af audiovisuelle medietjenester i betragtning af de ændrede markedsforhold) fremsendt 

til Folketingets Europaudvalg den 28. juni 2016. Revideret grund- og nærhedsnotat af 

13. september 2016 om forslaget blev efter gennemførelse af høring over forslaget 

fremsendt til Folketingets Europaudvalg den 13. september 2016.  

 

Den forhenværende regering har ved samlenotat af 2. november 2016 og på møde i 

Folketingets Europaudvalg den 18. november 2016 orienteret om regeringens generelle 
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Side 2 

holdning til forslaget. Dette skete forud for det slovakiske formandskabs præsentation 

af fremskridtsrapport om Rådets behandling af forslaget på rådsmødet (uddannelse, 

ungdom, kultur og sport) den 21.-22. november 2016.  

 

Forhandlingerne om forslaget er genoptaget i januar 2017 under maltesisk 

formandskab. Det maltesiske formandskab har i den forbindelse præsenteret et 

arbejdsdokument af 19. december 2016 med et første kompromisforslag, som er 

udarbejdet i fællesskab med det tidligere slovakiske formandskab. Kompromisforslaget 

er udarbejdet på baggrund af en gennemgang af Kommissionens forslag i efteråret 

2016. 

 

Regeringen vil snarest forelægge en regeringsholdning til forslaget i Folketingets 

Europaudvalg. 

 

Det bemærkes, at Europa-Parlamentets Kulturudvalg forventes at afgive en 

betænkning om forslaget ultimo februar med henblik på vedtagelse på et efterfølgende 

plenarmøde. 

 

Aktuelt søges der under forhandlingerne om forslaget på arbejdsgruppeniveau fra 

dansk side fortsat en afklaring af en række elementer i forslaget. 

  

 

Mette Bock 


