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Folketingets Kulturudvalg har den 20. marts 2019, efter ønske fra Orla Hav (S), stillet 

mig følgende spørgsmål, nr. 113 (Alm. del), som jeg hermed skal besvare. 

 

Spørgsmål: 

 

Kan ministeren oplyse, hvordan europæisk indhold i AVMS direktivet skal 

fortolkes. Kan der eks. stilles krav om dansk indhold, når direktivet foreskriver 

europæisk indhold? 

 

Svar: 

 

Direktivet om audiovisuelle medietjenester (AVMS-direktivet), der er ændret ved 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/1808 af 14. november 2018, 

indeholder regler om fremme af distribution og produktion af europæiske programmer 

for traditionelt tv og on-demand audiovisuelle medietjenester.  

 

Direktivets artikel 1, stk. 1, litra n) definerer ”europæiske programmer” som bl.a. 
programmer med oprindelse i medlemsstaterne og programmer med oprindelse i 

europæiske tredjelande, som er parter i Europarådets europæiske konvention om 

grænseoverskridende fjernsyn, for så vidt de opfylder nærmere angivne betingelser i 

direktivets artikel 1, stk. 3. 

 

Ved det reviderede direktiv er der indført en skærpelse af direktivets tidligere regler 

om, at on-demand audiovisuelle medietjenester ved passende midler skal fremme 

produktion af og adgang til europæiske programmer til, at medlemsstaterne skal sikre, 

at udbydere af on-demand audiovisuelle medietjenester under deres jurisdiktion sørger 

for, at europæiske programmer udgør mindst 30 % af deres programkataloger og får en 

fremtrædende plads, jf. direktivets artikel 13.  

 

Desuden er der i samme artikel indført adgang til, at medlemsstaterne vil kunne 

anmode udbydere af tv og on-demand audiovisuelle medietjenester under deres 

jurisdiktion om at bidrage finansielt til fremstilling af europæiske programmer – 
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herunder via direkte investeringer i indhold og bidrag til nationale fonde – samt under 

nærmere angivne betingelser også udbydere etableret i en anden medlemsstat, der 

målretter deres virksomhed til den pågældende medlemsstat. Formålet med sådanne 

nationale ordninger er at sikre tilstrækkelige investeringer i europæiske programmer, 

dvs. for den enkelte medlemsstat i nationalt indhold. Der vil således i en dansk ordning 

kunne stilles krav om investering i dansk indhold. 
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