
 

 

BILAG 2 
 
 
 

 
 

Definition af europæiske programmer 1 
 
1. Ved europæiske programmer forstås: 
1) Programmer fremstillet i EF-medlemsstater, 
2) programmer fremstillet i europæiske tredjelande, som er parter i den af Europarådet vedtagne 

europæiske konvention om grænseoverskridende fjernsyn, og som opfylder betingelserne i punkt 
2, 

3) programmer fremstillet i andre europæiske tredjestater og som opfylder betingelserne i punkt 3, 
4) anvendelsen af bestemmelserne i nr. 2 og 3 er betinget af, at programmer med oprindelse i 

medlemsstaterne ikke udsættes for diskriminerende foranstaltninger i de pågældende tredjelande. 
 
2. De i punkt 1, nr. 1 og 2, omhandlede programmer er sådanne, der er fremstillet hovedsagelig 
under medvirken af ophavsmænd og medarbejdere, der er bosiddende i en eller flere af de stater, der 
er omhandlet i samme punkt, nr. 1 og 2, når en af følgende tre betingelser er opfyldt: 
a) De er fremstillet af en eller flere producenter, der er etableret i en eller flere af disse stater, 
b) produktion af programmerne overvåges og kontrolleres effektivt af en eller flere producenter, 

der er etableret i en eller flere af disse stater, 
c) koproducenterne i disse stater står for størstedelen af de samlede omkostninger ved 

koproduktionen, og denne kontrolleres ikke af en eller flere producenter, der er etableret uden 
for disse stater. 

 
3. De i stk. 1, nr. 3, omhandlede programmer er enten fremstillet i koproduktion med producenter, 
der er etableret i en eller flere medlemsstater, eller fremstillet selvstændigt af producenter, der er 
etableret i et eller flere europæiske tredjelande, med hvilke Fællesskabet har indgået aftaler 
omfattende den audiovisuelle sektor, såfremt de hovedsagelig er fremstillet under medvirken af 
ophavsmænd og medarbejdere, der er bosiddende i en eller flere stater i Europa. 
 
4. Programmer, der ikke er europæiske programmer i den i stk. 1 anførte betydning, men som er 
fremstillet som led i bilaterale koproduktionsaftaler mellem medlemsstater og tredjelande, betragtes 
som europæiske produktioner, såfremt størstedelen af de samlede produktionsudgifter er afholdt af 
koproducenterne i Fællesskabet, og såfremt produktionen ikke kontrolleres af en eller flere 
producenter, der er etableret uden for medlemsstaterne. 
 
5. Programmer, der ikke er europæiske programmer i henhold til pkt. 1 og 4, men som er fremstillet 
hovedsageligt under medvirken af ophavsmænd og medarbejdere, der er bosiddende i en eller flere 
medlemsstater, betragtes som europæiske programmer i et omfang svarende til, hvor stor en del af 
de samlede produktionsomkostninger koproducenter i Fællesskabet har afholdt. 
 
 

                                                 
1 Definitionen stammer fra Rådets direktiv 89/552/EØF om samordning af visse love og administrative bestemmelser i 
medlemsstaterne vedrørende udøvelse af tv-spredningsvirksomhed (”Tv uden grænser”). 


