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Høring - gjennomføring av endringsdirektivet til AMT-direktivet mv. 
Kultur- og likestillingsdepartementet sender med dette på høring forslag om å gjennomføre 
Europaparlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/1808 (endringsdirektivet til AMT-
direktivet). I tillegg foreslås det enkelte endringer i kringkastingsloven og 
kringkastingsforskriften som ikke har sammenheng med endringsdirektivet.   
 
AMT-direktivet, som er gjennomført i norsk rett, regulerer bl.a. innhold og markedsføring i 
fjernsyn og audiovisuelle bestillingstjenester. Endringsdirektivet innebærer omfattende 
endringer i AMT-direktivet, bl.a. krav om fremme av europeisk innhold, universell utforming 
av programmer, beskyttelse av barn, krav til uavhengige tilsyn og mer fleksible reklameregler 
i fjernsyn. Det foreslås dessuten å innføre krav om at tilbydere av audiovisuelle 
medietjenester skal bidra finansielt til produksjon av audiovisuelle verk. I tillegg utvides 
direktivets virkeområde til å omfatte videodelingsplattformtjenester, dvs. tjenester som har 
som hovedformål å tilby bildeprogrammer eller brukergenererte videoer som er lastet opp av 
brukerne, og som tilbyderen ikke har effektiv redaksjonell kontroll over. I høringsnotatet 
vurderes det hvordan disse endringene skal gjennomføres i norsk rett. Departementet gjør 
oppmerksom på at enkelte av forslagene til gjennomføring av endringsdirektivet 
reklameregler også berører radio.  
 
Høringen inneholder også forslag som ikke har sammenheng med endringsdirektivet. Det 
foreslås bl.a. at listen over begivenheter av vesentlig samfunnsmessig betydning utvides til å 
omfatte fotball-VM og -EM for kvinner og håndball-EM og -VM for menn. 
 
Vi ber om at høringsinstansene videreformidler høringsbrevet til aktuelle etater, 
medlemsorganisasjoner mv. som ikke er oppført på høringslisten. Høringen er åpen, og 
aktører som ikke har fått tilsendt høringssaken direkte, er også velkomne til å uttale seg.  
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Side 2 
 

Høringsfristen er fredag 16. desember 2022.  
 
Benytt den digitale løsningen på www.regjeringen.no/2927696 for å avgi høringsuttalelse. 
Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.  
 
Eventuelle spørsmål om forslaget til medfinansiering kan rettes til Lars Øyen 
(lpo@kud.dep.no). Øvrige spørsmål kan rettes til Harald Høiby (hho@kud.dep.no).  
 
Uoffisiell norsk oversettelse av endringsdirektivet er vedlagt. Offisiell engelsk versjon av 
endringsdirektivet og andre språkversjoner finnes på følgende nettsted: EUR-Lex - 
32018L1808 - EN - EUR-Lex (europa.eu)  
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Øyvind Christensen (e.f.) 
avdelingsdirektør 
 
 

Harald Høiby 
seniorrådgiver 
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