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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно прилагането на Директивата за аудио-визуалните медийни услуги

(2012/2132(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид член 167 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

– като взе предвид Конвенцията за опазване и насърчаване на многообразието от 
форми и културно изразяване, приета от Организацията за образование, наука и 
култура към ООН (ЮНЕСКО) на 20 октомври 2005 г.,

– като взе предвид Директива 2010/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 
10 март 2010 г. за координирането на някои разпоредби, установени в закони, 
подзаконови и административни актове на държавите членки, отнасящи се до 
предоставянето на аудио-визуални медийни услуги (Директива за аудио-визуалните 
медийни услуги)1,

– като взе предвид Директива 2006/114/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
12 декември 2006 г. относно заблуждаващата и сравнителната реклама2,

– като взе предвид Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 
юни 2000 г. за някои правни аспекти на услугите на информационното общество и 
по-специално на електронната търговия на вътрешния пазар („Директива за 
електронната търговия“)3,

– като взе предвид Директива 2002/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 
март 2002 г. относно универсалната услуга и правата на потребителите във връзка с 
електронните съобщителни мрежи и услуги (Директива за универсалната услуга)4

изменена с Директива 2009/136/EО на Европейския парламент и на Съвета от 25 
ноември 2009 г.5,

– като взе предвид Директива 2011/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 
13 декември 2011 г. относно борбата със сексуалното насилие и със сексуалната 
експлоатация на деца, както и с детската порнография и за замяна на Рамково 
решение 2004/68/ПВР на Съвета6,

– като взе предвид Решение № 1718/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 
от 15 ноември 2006 г. за прилагане на програма за подпомагане на европейския 
аудио-визуален сектор(МЕДИА 2007)7,

                                               
1 ОВ L 95, 15.4.2010 г., стр. 1.
2 ОВ L 376, 27.12.2006 г., стр. 21.
3 ОВ L 178, 17.7.2000 г., стр. 1.
4 ОВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 51.
5 ОВ L 337, 18.12.2009 г., стр. 11.
6 ОВ L 335, 17.12.2011 г., стр. 1.
7 OВ L 327, 24.11.2006 г., стр. 12.
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– като взе предвид тълкувателното съобщение на Комисията относно някои аспекти 
на разпоредбите за телевизионни реклами в директивата „Телевизия без граници“1,

– като взе предвид Препоръка 2006/952/EО на Европейския парламент и на Съвета от 
20 декември 2006 г. относно защитата на непълнолетните лица и на човешкото 
достойнство и относно правото на отговор по отношение на 
конкурентоспособността на европейската индустрия за аудио-визуални и онлайн 
информационни услуги2,

– като взе предвид заключенията на Съвета относно защитата на децата в света на 
цифровите технологии3,

– като взе предвид предложението на Комисията за регламент на Европейския 
парламент и на Съвета за създаване на програмата „Творческа Европа“ 
(COM(2011)0785),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 1 декември 2008 г. „За достъпно 
информационно общество“ (COM(2008)0804),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 3 март 2010 г., озаглавено „Европа 
2020: Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“ 
(COM(2010)2020),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 26 август 2010 г., озаглавено 
„Програма в областта на цифровите технологии за Европа“ (COM(2010)0245),

– като взе предвид резолюцията си от 16 декември 2008 г. относно медийната 
грамотност в дигиталния свят4,

– като взе предвид своята резолюция от 25 ноември 2010 г. относно публичното 
радиоразпръскване в ерата на цифровите технологии: бъдещето на двойната 
система5,

– като взе предвид своята резолюция от 16 ноември 2011 г. относно европейското 
кино в цифровата ера6,

– като взе предвид своята резолюция от 22 май 2012 г. относно стратегия за укрепване 
на правата на потребителите в уязвимо положение7,

– като взе предвид своята резолюция от 11 септември 2012 г. относно 
разпространението онлайн на аудио-визуални творби в Европейския съюз8,

                                               
1 ОВ C 102, 28.4.2004 г., стр. 2
2 ОВ L 378, 27.12.2006 г., стр. 72.
3 ОВ C 372, 20.12.2011 г., стр. 15.
4 ОВ C 45 E, 23.2.2010 г., стр. 9.
5 ОВ C 99 E, 03.04.2012 г., стр. 50.
6 Приети текстове, P7_TA(2011)0506.
7 Приети текстове, P7_TA(2012)0209.
8 Приети текстове, P7_TA(2012)0324.
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– като взе предвид резолюцията си от 20 ноември 2012 г. относно защитата на децата 
в света на цифровите технологии1,

– като взе предвид Препоръка 2009/625/ЕО на Комисията от 20 август 2009 г. относно 
медийната грамотност в цифрова среда за по-конкурентоспособна аудио-визуална 
индустрия и индустрия на съдържанието и за приобщаващо общество на знанието2,

– като взе предвид Първия доклад на Комисията до Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите от 24 
септември 2012 г. относно прилагането на членове 13, 16 и 17 от Директива 
2010/13/ЕС за периода 2009-2010 г., Насърчаване на европейските творби в 
редовните програми и аудио-визуалните медийни услуги по заявка на ЕС 
(COM(2012)0522),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 26 септември 2012 г., озаглавено 
„Утвърждаване на културния и творческия сектор като източник на растеж и 
работни места“ (COM(2012)0537),

– като взе предвид Първия доклад на Комисията до Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите от 24 
септември 2012 г. относно прилагането на Директива 2010/13/ЕС „Аудио-визуални 
медийни услуги“, Аудио-визуални медийни услуги и свързани устройства: минало и 
перспективи за бъдещето (COM(2012)0203),

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по култура и образование и становищата на 
комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите, комисията по правни 
въпроси и комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A7-
0000/2012),

А. като има предвид, че Директивата за аудио-визуалните медийни услуги (ДАВМУ) 
представлява основата на уредбата на ЕС относно медиите;

Б. като има предвид, че ДАВМУ се основава на принципа на технологичната 
неутралност и по този начин обхваща всички услуги с аудио-визуално съдържание 
независимо от технологията, използвана за доставяне на съдържанието, като така 
гарантира равни условия за всички доставчици на медийни услуги;

В. като има предвид, че ДАВМУ гарантира свободния поток на аудио-визуални 
медийни услуги като инструмент на вътрешния пазар, който отразява правото на 
свобода на изразяването на мнение и получаване на информация и защитава цели от 
обществения интерес;

Г. като има предвид, че ДАВМУ има за цел защитата на културното многообразие чрез 
насърчаване на европейските аудио-визуални творби;

                                               
1 Приети текстове, P7_TA(2012)0428.
2 ОВ L 227, 29.08.2009 г., стр. 9.
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Д. като има предвид, че на пазарите на аудио-визуални медийни услуги продължават 
да протичат значителни промени по отношение на технологията, както и процеси на 
развитие на бизнес практиките и моделите, които оказват влияние върху начина на 
доставяне на съдържанието на зрителите и на достъпа им до него;

Е. като има предвид, че достъпността на аудио-визуалните медийни услуги е от 
съществено значение за гарантиране правото на лицата с увреждания и на хората в 
напреднала възраст да участват и да бъдат интегрирани в социалния и културния 
живот на ЕС, по-специално с развитието на новите платформи за доставяне на 
съдържание, като IPTV и Connected TV;

Ж. като има предвид, че специално внимание следва да се отдели на медийната 
грамотност в контекста на нарастващото темпо на технологичното развитие и 
сближаването на медийните платформи;

З. като има предвид, че поради текущите технологични промени защитата на 
непълнолетните стана още по-належащ въпрос и още по-голямо предизвикателство;

И. като има предвид, че държавите членки не транспонираха ДАВМУ навреме и все 
още не са я приложили изцяло и правилно;

Й. като има предвид,че поради това не може да се извърши пълна оценка на 
прилагането на ДАВМУ, както и задълбочена оценка на нейната ефективност;

К. като има предвид, че разширяването на пазарите на аудио-визуални медийни услуги 
с развитието на хибридни услуги увеличи загрижеността по един широк диапазон от 
проблеми, като конкуренцията, правата на интелектуална собственост, развитието 
на съществуващите и появата на нови форми на аудио-визуални търговски 
съобщения и овърлей рекламите, които представляват предизвикателство за 
целостта на програмата, и поставя под въпрос адекватността и ефективността на 
ДАВМУ, както и връзката й с останалите инструменти на правото на ЕС;

Актуално състояние

1. подчертава, че ДАВМУ продължава да бъде подходящият инструмент за 
управление на обхващащата целия ЕС координация на националните 
законодателства относно всички аудио-визуални медии;

2. отбелязва, че Комисията е представила своя доклад за прилагането със значително 
закъснение и че държавите членки са приложили ДАВМУ по твърде различен 
начин;

3. отбелязва, че докладът на Комисията относно прилагането не прави оценка на 
необходимостта от евентуално адаптиране на ДАВМУ с оглед установяването на 
тези факти, както се изисква в член 33;

Достъпност

4. отбелязва, че докладът на Комисията относно прилагането не разглежда по 
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същество въпроса за достъпността, както е посочено в член 7 от ДАВМУ, и изразява 
съжаление за това, че не е разгледана ефективността на прилагането на правилата в 
това отношение от страна на държавите членки;

5. призовава Комисията да поправи този пропуск, като представи преглед на мерките, 
предприети от държавите членки, и оценка на тяхната ефективност, така че да се 
гарантира непрекъснатото подобряване на достъпността на аудио-визуалните 
медийни услуги;

6. призовава за по-широка достъпност на програмите, по-специално на онези, които се 
предоставят чрез услуга по заявка, посредством по-нататъшно развитие наред с 
другото на аудиоописанието, аудиосубтитрите, жестомимичния език и 
навигационното меню, най-вече на електронните програмни указатели (ЕПУ);

Насърчаване на европейските аудио-визуални творби

7. подчертава, че повечето държави членки спазват правилата, свързани с 
популяризирането на европейските творби, но все още се отдава приоритет на 
националните произведения, като същевременно делът на независимите творби, 
представяни по телевизията, намалява;

8. изразява съжаление за това, че предоставените данни не са достатъчни, за да се 
направят изводи относно популяризирането на европейските творби от 
доставчиците на услуги по заявка;

9. подчертава, че не е изготвен отделен доклад по член 13 от ДАВМУ относно 
двойното задължение за насърчаване на достъпа и популяризиране на европейски 
творби при услугите по заявка, и изисква от Комисията да изясни тази точка;

10. призовава държавите членки да насърчават по-добре взаимодействието между 
регулаторните органи, доставчиците на аудио-визуални медийни услуги и 
Комисията, с което да се даде възможност на филмите от ЕС да достигнат до по-
широка публика както в съответната държава членка, така и в други държави 
членки;

Защита на непълнолетните

11. отбелязва инициативите за саморегулиране и кодексите на поведение, имащи за цел 
ограничаване на излагането на децата и непълнолетните на реклама и маркетинг на 
храни, като тези, които бяха стартирани в рамките на Платформата за действие на 
Комисията относно хранителния режим, физическата активност и здравето;

12. подчертава, че макар такива инициативи за саморегулиране да представляват 
напредък в сравнение с предходната ситуация, те не са се доказали като достатъчно 
ефективни и не могат да заместят правно обвързващите изисквания, които могат да 
се окажат необходими за гарантиране на ефективната защита на непълнолетните;

13. призовава Комисията да разгледа по какъв начин основните изисквания на ДАВМУ, 
приложими към нелинейните услуги, могат да бъдат разширени, така че да 
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обхващат и други онлайн съдържание и услуги, които понастоящем не попадат в 
нейното приложно поле, и да представи на Парламента резултатите от своето 
разглеждане не по-късно от 31 декември 2013 г.;

Рекламни услуги

14. отбелязва, че ограничението от 12 минути реклама на всеки час се нарушава в 
редица държави членки;

15. настоятелно призовава държавите членки да приложат изцяло, правилно и 
незабавно разпоредбите на ДАВМУ в това отношение;

16. настоятелно призовава Комисията да продължи да наблюдава внимателно и 
ефективно спазването на ограничението от 12 минути в държавите членки и ако е 
необходимо, да започне процедури за нарушение;

17. призовава Комисията да анализира дали са необходими по-строги правила по 
отношение на рекламите, насочени към деца и непълнолетни, като по-специално се 
наблегне на заблуждаващата реклама по телевизията и в интернет;

18. приветства намерението на Комисията да актуализира своето тълкувателно 
съобщение относно някои аспекти на разпоредбите за телевизионни реклами през 
2013 г., което може да предостави указания за това, как да се постигнат 
минималните качествени стандарти за всички аудио-визуални търговски съобщения 
съгласно член 9 от ДАВМУ;

Медийна грамотност

19. призовава Комисията и държавите членки да насърчават медийната грамотност за 
всички граждани на ЕС, по-специално децата и непълнолетните, посредством 
инициативи и координирани действия, за да се увеличи критичното разбиране на 
аудио-визуалните медийни услуги и да се стимулира публичният дебат, както и 
гражданското участие, като същевременно се насърчава активното участие на 
заинтересованите страни, по-специално на медийната индустрия;

20. насърчава държавите членки да включат медийната грамотност в съответните 
училищни програми;

Бъдещи предизвикателства

21. изразява съжалението си, че Комисията е изпълнила само частично задачата си за 
докладване съгласно задължението си по член 33 от ДАВМУ, и призовава за 
извършване на междинна оценка преди следващия доклад на Комисията за 
прилагането;

22. призовава Комисията да наблюдава внимателно развитието на хибридните услуги в 
ЕС, по-специално Connected TV, и да определи ясно в своята Зелена книга относно 
Connected TV различните проблеми, които тези услуги пораждат;

o
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o o

23. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 
Комисията.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Основната цел на доклада е оценка на напредъка в транспонирането и ефективността на 
Директива 2010/13/ЕС относно аудио-визуалните медийни услуги. Тази директива 
представлява основата на регулацията на медиите в Европейския съюз. Съгласно 
член 33 Комисията е задължена на всеки 3 години да представя на Европейския 
парламент доклад относно прилагането на тази директива в държавите членки. Следва 
да се подчертае, че първият доклад на Комисията бе публикуван със значително 
закъснение, което произтича и от факта, че някои държави членки не бяха 
транспонирали изцяло директивата в указания срок.

Забелязва се различното равнище на прилагане на директивата в отделните държави 
членки.

Директивата е инструмент на вътрешния пазар, чрез който правото на предоставяне на 
аудио-визуални услуги се съчетава с правото на свобода на изразяването на мнение и 
получаване на информация, както и със защитата на важни цели от обществен интерес. 
Важно е да се припомни, че ДАВМУ бе изготвена така,че да бъде подходяща въпреки 
развитието на технологиите, тъй като се основава на принципа на технологичната 
неутралност. Текстът на директивата е резултат от дълги и трудни преговори на 
заинтересованите страни, а за постигнатите компромиси трябва да се признае, че са 
добре премерени и би трябвало да служат ефективно на гражданите и предприемачите.

Следва също така да се отбележи, че прилагането на директивата оказва положително 
влияние върху развитието на пазара. Съгласно данните на Европейската аудио-
визуална обсерватория в края на 2012 г. в Европейския съюз има над 8000 доставчици 
на телевизионни услуги и над 2000 доставчици на услуги по заявка.

Първата част от доклада се отнася до качествената оценка на всички разпоредби, а 
втората се отнася до предизвикателствата на бъдещето, свързани с динамичното 
развитие на технологиите, т.е. Connected TV.

Достъпност

В тази област докладчикът подчертава, че докладът на Комисията не представя 
същността на проблема за достъпността, нито анализ на ефективността на прилагането 
на съответните разпоредби в отделните държави членки. Поради незадоволителните 
резултати от доклада докладчикът призовава Комисията да наблюдава действията, 
свързани с предоставянето на медийни услуги за лица със зрителни или слухови 
увреждания. Необходимо е също така радио- и телевизионните оператори да бъдат 
поощрявани от отделните държави членки да опознаят по-отблизо потребностите на 
тези лица и да продължат да работят за развитието на технологиите, които биха 
гарантирали по-широк достъп до програми за всички граждани чрез по-нататъшно 
развитие наред с другото на аудиоописанието, аудиосубтитрите, жестомимичния език и 
навигационното меню, най-вече на електронните програмни указатели (ЕПУ).
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Насърчаване на европейските творби

За Европейския парламент насърчаването на културното многообразие чрез 
разпространение на европейски творби е ключова задача. Въз основа на представения 
от Комисията Доклад относно прилагането на членове 13, 16 и 17 от Директивата по 
отношение на насърчаването на европейските творби и творбите на независими 
продуценти може да се установи, че представените от Комисията данни са 
недостатъчни, за да се направят съответните изводи. Има също така известни съмнения 
относно използвания метод за наблюдение в държавите членки. Съгласно представения 
от Комисията доклад броят на излъчените европейски творби през 2010 г. в сравнение с 
тези през 2009 г. е нараснал с 0,5%. Средното време на излъчване на европейски творби 
в ЕС е било 63,8% през 2009 г. и 64,3% през 2010 г. Съгласно представените за 2010 г. 
данни при излъчването на творби на независими продуценти е отбелязан спад от 0,3% в 
сравнение с 2009 г. Средният дял на независимите продукции в ЕС е бил 34,1% през 
2009 г. и 33,8% през 2010 г.1 Всички държави членки са постигнали определения от 
директивата минимален дял на независимите продукции от 10%. В отделните държави 
членки обаче постигнатият дял е различен. Представените от Комисията резултати не 
са напълно задоволителни. В тази област докладчикът призовава Комисията да 
наблюдава напредъка на държавите членки, а националните органи – да насърчават 
увеличаването на излъчваните европейски творби, както и да представят редовно 
резултатите по този въпрос.

Защита на непълнолетните

На този въпрос докладчикът обръща специално внимание, тъй като именно 
непълнолетните зрители са изложени най-много на рисковете, произтичащи по-
специално от търговските съобщения. Тук става дума за рекламата на алкохолни 
напитки, нездравословни продукти или пък реклами, призоваващи към определени 
потребителски модели. Докладчикът отдава признание на действията на държавите 
членки във връзка със защитата на непълнолетните, включително въвеждането на по-
строги разпоредби на национално равнище. Той също така приема със задоволство 
такива инициативи като форума „Алкохол и здраве“, както и Платформата за действие 
на ЕС относно храненето, физическата активност и здравето.

В контекста на защитата на непълнолетните следва да се насърчава разработването в 
държавите членки на кодекси на поведението, посветени на неподходящи търговски 
аудио-визуални съобщения в програми за децата, по-специално по отношение на 
сладки, солени или съдържащи мазнини хранителни продукти и напитки.

Следва да се подчертае, че инициативите за саморегулация не могат в никакъв случай 
да заменят правно обвързващите изисквания, които са задължителни за осигуряване на 
ефективна защита на непълнолетните.

                                               
1 Данните са взети от Първия доклад на Комисията относно прилагането на членове 13, 16 и 17 от 
Директива 2010/13/ЕС за периода 2009–2010 г., COM(2012)522.
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Свобода и плурализъм на медиите, право на информация, принцип на страната на 
произход

Докладчикът приема с удовлетворение това, че свободата и плурализмът на медиите 
(членове 3 и 4) – принципи на демократичното общество, изразени в Хартата на 
основните права на ЕС, и правото на информация относно събитията с голямо значение 
за обществото (членове 14 и 15) са включени в тази директива. Следва да се подчертае 
фактът, че гражданите и държавите членки все по-често търсят своите права въз основа 
на тези разпоредби.

Член 2 от директивата, в който се разглежда принципът на държавата на произход 
отговаря на предизвикателствата на вътрешния пазар. Услугите се предоставят 
свободно в целия ЕС, ако съответстват на правните разпоредби, действащи в държавата 
членка, от която произхожда тази услуга.

Забрана за подбуждане към ненавист

Докладчикът подчертава, че действието на директивата се доказва в един от най-
важните аспекти, т.е. в противодействието на подбуждането към ненавист, основана на 
раса, пол, религия или националност. В доклада на Комисията е отбелязан само един 
случай на нарушаване на директивата от сателитния канал Al Aqsa TV, който е 
излъчвал програми с антисемитско съдържание. След намесата на Комисията 
излъчването им е прекратено.

Търговски съобщения

Въпросът за търговските съобщения в светлината на новите форми на популяризиране 
на продуктите е от изключително значение. В доклада на Комисията се посочва, че са 
отбелязани случаи на нарушение на принципа за 12-те минути в някои държави членки, 
поради което докладчикът призовава Комисията да продължи да наблюдава спазването 
на това правило. Изключително важно в контекста на търговските съобщения е също 
така спонсорството, саморекламата и позиционирането на продукти. Следва да се 
подчертае, че сега, във времето на динамично развитие на медиите, възникват много 
нови форми на реклама, към които е трудно да се прилагат единни правила, особено в 
контекста на Connected TV. Това може да породи риск за потребителите, поради което 
докладчикът призовава за по-нататъшен анализ на тази проблематика, по-специално на 
национално равнище в отделните държави членки. Друг въпрос, на който следва да се 
обърне внимание, е необходимостта от борба с дискриминацията в рекламите на 
основата на пол, раса или етнически произход. Явен е проблемът за прякото или 
непрякото популяризиране на продуктите въз основа на стереотипи, поради което е 
необходимо да се предприемат ефективни действия за борба с това явление.

Медийна грамотност

Съгласно член 33 от директивата при необходимост Комисията внася предложения за 
адаптиране на директивата към развитието в областта на аудио-визуалните медийни 
услуги, като се вземат предвид техническите постижения и равнището на медийна 
грамотност в държавите членки. Следва да се отбележи, че Комисията не е изпълнила 
задължението си, произтичащо от член 33 и поради това докладчикът призовава 
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Комисията да представи предложения относно медийната грамотност.

Умението за използване на медиите е една от основните цели на директивата, по-
специално в перспективата на предизвикателствата и рисковете, които носи хибридната 
телевизия. Поради размиващата се граница между линейните и нелинейните услуги за 
потребителя става по-трудно да отличава различните медии и източниците на тяхното 
съдържание. Към задълженията на държавите членки спада въвеждането в 
образователните системи на програми за медийна грамотност.

Бъдещи предизвикателства

Динамичното ускоряване на технологичните промени в света оказва голямо влияние 
върху пазара на аудио-визуални услуги. Настъпва сближаване на интернет и телевизия, 
поради което операторите все по-често предлагат в новите телевизионни приемници 
елементи на мрежи от второ поколение и интернет. За потребителите границите между 
линейните и нелинейните услуги са все по-трудно различими. Телевизията, определяна 
като „Connected TV“ или „Hybrid TV“, става все по-популярна. Освен това културните 
и технологичните промени, както и разширяването на достъпа до широколентов 
интернет дават възможност на милиони зрители да гледат традиционни телевизионни 
програми посредством таблети, смартфони или конзоли. При тези огромни 
възможности и предизвикателства, свързани с хибридната телевизия, не бива обаче да 
се забравя за осъществяването на основните цели, които се съдържат в директивата за 
аудио-визуалните медийни услуги. В контекста на новите технологични решения 
следва да бъде поставен въпросът как да се популяризират успешно европейските 
творби, произведенията на независимите творци, ефективно да се защитят 
потребителите, включително децата, от прекомерното влияние на рекламата, как да се 
гарантират равни условия за дейност на излъчващите оператори, как да бъдат защитени 
свободата на изразяване на мнение, плурализмът на медиите, как да се развият умения 
за ползване на медиите, особено сред най-младите.

Освен това следва да се отбележи, че пазарът на аудиовизуални услуги е подложен на 
все по-силна международна конкуренция. Над 1500 излъчващи оператори имат 
седалище извън Европейския съюз, но насочва своите оферти към европейските пазари. 
Тези оператори не винаги подлежат на същите правни задължения, както европейските.

Важно е Комисията да продължава да анализира задълбочено еволюцията на пазарите и 
поведението на потребителите, настъпваща с развитието на такива нови услуги, както и 
потенциалното въздействие, което те могат да имат върху аудио-визуалните пазари на 
ЕС – в краткосрочна и дългосрочна перспектива. Парламентът призовава Комисията да 
представи въз основа на тези анализи ясни препоръки относно необходимостта от 
адаптиране на регулаторната рамка.


