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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om gennemførelse af direktivet om audiovisuelle medietjenester
(2012/2132(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til artikel 167 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til konventionen om beskyttelse og fremme af de kulturelle udtryksformers 
mangfoldighed, vedtaget af De Forenede Nationers Organisation for Uddannelse, 
Videnskab og Kultur (UNESCO's) konvention om beskyttelse af kulturel mangfoldighed) 
den 20. oktober 2005,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/13/EU af 10. marts 2010 om 
samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne om udbud af 
audiovisuelle medietjenester (direktivet om audiovisuelle medietjenester)1,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/114/EF af 12. december 
2006 om vildledende og sammenlignende reklame2,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/31/EF af 8. juni 2000 om 
visse retlige aspekter af informationssamfundstjenester, navnlig elektronisk handel, i det 
indre marked (direktivet om elektronisk handel)3,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/22/EF af 7. marts 2002 om 
forsyningspligt og brugerrettigheder i forbindelse med elektroniske kommunikationsnet 
og -tjenester (forsyningspligtdirektivet)4 som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2009/136/EF af 25. november 20095,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/92/EU af 13. december 2011 
om bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn, seksuel udnyttelse af børn og 
børnepornografi og om ophævelse af rammeafgørelse 2004/68/RIA6,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1718/2006/EF af 
15. november 2006 om et støtteprogram for den europæiske audiovisuelle sektor (Media 
2007)7,

– der henviser til Kommissionens fortolkningsmeddelelse om visse aspekter ved 
bestemmelserne i direktivet om "fjernsyn uden grænser" i forbindelse med tv-reklamer8,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets henstilling 2006/952/EF af 20. december 
                                               
1 EUT L 95 af 15.4.2010, s. 1.
2 EUT L 376 af 27.12.2006, s. 21.
3 EFT L 178 af 17.7.2000, s. 1.
4 EFT L 108 af 24.4.2002, s. 51.
5 EUT L 337 af 18.12.2009, s. 11.
6 EUT L 335 af 17.12.2011, s. 1.
7 EUT L 327 af 24.11.2006, s. 12.
8 EUT C 102 af 28.4.2004, s. 2.
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2006 om beskyttelse af mindreårige og den menneskelige værdighed og om 
berigtigelsesretten i forbindelse med den europæiske industris konkurrenceevne inden for 
audiovisuelle tjenester og online-informationstjenester1,

– der henviser til Rådets konklusioner om beskyttelse af børn i den digitale verden2,

– der henviser til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af 
programmet Et Kreativt Europa (COM(2011)0785),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 1. december 2008 om styrket samordning 
af de økonomiske politikker (COM(2008)0804),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 3. marts 2010 om Europa 2020 - En strategi 
for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst (COM(2010)2020),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 26. august 2010 om en digital dagsorden 
for Europa (COM(2010)0245),

– der henviser til sin beslutning af 16. december 2008 om mediekendskab i en digital 
verden3,

– der henviser til sin beslutning af 25. november 2010 om public service radio- og tv-
virksomhed i den digitale tidsalder: det tostrengede systems fremtid4,

– der henviser til sin beslutning af 16. november 2011 om europæisk film i den digitale 
tidsalder5,

– der henviser til sin beslutning af 22. maj 2012 om en strategi for styrkelse af sårbare 
forbrugeres rettigheder6,

– der henviser til sin beslutning af 11. september 2012 om onlinedistribution af 
audiovisuelle værker i EU7,

– der henviser til sin beslutning af 20. november 2012 om beskyttelse af børn i den digitale 
verden8,

– der henviser til Kommissionens henstilling 2009/625/EF af 20. august 2009 om 
mediekendskab i det digitale miljø for en mere konkurrencedygtig audiovisuel industri og 
indholdsindustri samt et rummeligt vidensamfund9,

– der henviser til den første rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
                                               
1 EUT L 378 af 27.12.2006, s. 72.
2 EUT C 372 af 20.12.2011, s. 15.
3 EUT L 45 E af 23.2.2010, s. 9.
4 EUT C 99 E af 3.4.2012, s. 50.
5 Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0506.
6 Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0209.
7 Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0324.
8 Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0428.
9 EUT L 227 af 29.8.2009, s. 9.
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Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget af 24. september 2012
om anvendelsen af artikel 13, 16 og 17 i direktiv 2010/13/EU for perioden 2009-2010, 
fremme af europæiske programmer i europæiske programlagte og on-demand 
audiovisuelle medietjenester (COM(2012)0522),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 26. september 2012 om fremme af de 
kulturelle og kreative sektorers bidrag til vækst og beskæftigelse i EU (COM(2012)0537),

– der henviser til den første rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget af 4. maj 2012 om 
gennemførelsen af direktiv 2010/13/EU "Direktivet om audiovisuelle medietjenester" -
audiovisuelle medietjenester og internetforbundne enheder: status og fremtidsperspektiver 
(COM(2012)0203),

– der henviser til forretningsordenens artikel 48,

– der henviser til betænkning fra Kultur- og Uddannelsesudvalget og udtalelser fra Udvalget 
om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, Retsudvalget og Udvalget om Borgernes 
Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A7-0000/2012),

A. der henviser til, at direktivet om audiovisuelle medietjenester er rygraden i EU's 
medielovgivning;

B. der henviser til, at direktivet om audiovisuelle medietjenester er baseret på princippet om 
teknologineutralitet og dermed dækker samtlige tjenesteydelser med audiovisuelt indhold 
uafhængigt af, hvilken teknologi der anvendes til at levere indholdet, hvilket sikrer lige 
konkurrencevilkår for alle udbydere af audiovisuelle medietjenester;

C. der henviser til, at direktivet om audiovisuelle medietjenester garanterer fri udveksling af 
audiovisuelle medietjenester som et instrument til regulering af det indre marked, der 
afspejler ytrings- og informationsfriheden og beskytter mål af samfundsmæssig interesse;

D. der henviser til, at direktivet om audiovisuelle medietjenester sigter på at beskytte den 
kulturelle mangfoldighed ved at fremme europæiske audiovisuelle produktioner; 

E. der henviser til, at markedet for audiovisuelle medietjenester fortsat er præget af 
væsentlige teknologiske ændringer samt af udviklingen i forbindelse med 
forretningsmetoder og -modeller, hvilket påvirker den måde, hvorpå indholdet leveres og 
gøres tilgængeligt for brugerne;

F. der henviser til, at de audiovisuelle mediers tilgængelighed er afgørende for at kunne 
garantere, at personer med handicap og ældre får ret til at deltage og blive integreret i det 
sociale og kulturelle liv i EU, særlig under henvisning til udviklingen af nye platforme til 
levering af indhold som IPTV og internetforbundet tv;

G. der henviser til, at der i særlig grad bør fokuseres på mediekendskab under hensyntagen til 
den stadig hurtigere teknologiske udvikling og medieplatformenes konvergens; H. der 
henviser til, at beskyttelsen af mindreårige på grund af de konstante teknologiske 
forandringer er blevet et endnu mere presserende og udfordrende spørgsmål; 
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I. der henviser til, at visse medlemsstater ikke gennemførte direktivet om audiovisuelle 
medietjenester i deres lovgivning rettidigt, og at de stadig ikke har gennemført det på 
fyldestgørende og korrekt vis;

J. der henviser til, at det derfor ikke er muligt at gennemføre en fuldstændig vurdering af 
gennemførelsen af direktivet om audiovisuelle medietjenester eller en grundig evaluering 
af dets effektivitet;

K. der henviser til, at udvidelsen af markederne for audiovisuelle medietjenester med 
udviklingen af hybridtjenester har ført til stigende bekymring, hvad angår en bred vifte af 
spørgsmål som f.eks. konkurrence, intellektuelle ejendomsrettigheder, udviklingen i de 
eksisterende former for audiovisuel kommerciel kommunikation og fremkomsten af nye 
former samt overlay reklamer, som udfordrer programmernes integritet og stiller 
spørgsmålstegn ved hensigtsmæssigheden og effektiviteten af direktivet om audiovisuelle 
medietjenester og dettes forhold til andre EU-retsakter; 

Status

1. understreger, at direktivet om audiovisuelle medietjenester fortsat er den retsakt, der er 
mest velegnet til at styre koordineringen på EU-plan af medlemsstaternes lovgivning om 
samtlige audiovisuelle medier;

2. påpeger, at Kommissionens forelæggelse af gennemførelsesrapporten har været stærkt 
forsinket, og at medlemsstaterne har gennemført direktivet om audiovisuelle 
medietjenester på yderst forskellig vis;

3. bemærker, at Kommissionen i sin gennemførelsesrapport ikke har vurderet behovet for en 
eventuel tilpasning af direktivet om audiovisuelle medietjenester i betragtning af disse 
resultater, jf. kravet i artikel 33;

Tilgængelighed 

4. understreger, at Kommissionens gennemførelsesrapport ikke indeholder en grundig 
gennemgang af spørgsmålet om tilgængelighed, jf. artikel 7 i direktivet om audiovisuelle 
medietjenester, og beklager, at den ikke kommer ind på effektiviteten af medlemsstaternes 
gennemførelsesbestemmelser i denne henseende; 

5. opfordrer Kommissionen til at afhjælpe denne mangel ved at levere en oversigt over de 
foranstaltninger, medlemsstaterne har truffet, samt en vurdering af deres effektivitet for at 
sikre, at de audiovisuelle medietjenesters tilgængelighed til stadighed forbedres;

6. opfordrer til at forbedre programmernes tilgængelighed, særlig for så vidt angår 
programmer, der sendes via on-demand tjenester, ved hjælp af yderligere tiltag som f.eks. 
lydbeskrivelse, "talende undertekster", tegnsprog og menustyring, særlig af elektroniske 
programoversigter;

Fremme af europæiske audiovisuelle programmer

7. fremhæver, at de fleste medlemsstater overholder reglerne om fremme af europæiske 
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produktioner, men at de stadig prioriterer nationale produktioner højest, og at 
procentdelen af uafhængige produktioner på tv er faldende;

8. beklager, at de forelagte oplysninger ikke er tilstrækkelige til at gøre det muligt at drage 
konklusioner med hensyn til on-demand tjenesteyderes fremme af europæiske 
produktioner;

9. fremhæver manglen på særskilt underretning under artikel 13 i direktivet om audiovisuelle 
medietjenester om den dobbelte forpligtelse til at fremme produktion af og adgang til 
europæiske programmer hos on-demand tjenester, og anmoder Kommissionen om at 
afklare dette punkt;

10. opfordrer medlemsstaterne til at fremme bedre synergier mellem tilsynsmyndigheder, 
udbydere af audiovisuelle medietjenester og Kommissionen for at gøre det muligt for EU-
film at nå ud til et bredere publikum, både i oprindelseslandet og i andre medlemsstater; 

Beskyttelse af mindreårige 

11. noterer sig initiativer til selvregulering og adfærdskodekser, der er udformet med henblik 
på at begrænse udsættelsen af børn og mindreårige for fødevarereklamer og -
markedsføring, bl.a. inden for rammerne af Kommissionens platform for ernæring, fysisk 
aktivitet og sundhed;

12. understreger, at sådanne selvregulerende initiativer, selv om de udgør et fremskridt i 
forhold til tidligere, ikke har været tilstrækkeligt effektive og ikke kan erstatte retligt 
bindende krav, der kan være nødvendige for at sikre en effektiv beskyttelse af 
mindreårige; 

13. opfordrer Kommissionen til at overveje, hvorledes de grundlæggende krav i direktivet om 
audiovisuelle medietjenester til ikke-lineære tjenester kan udvides til andet online-indhold 
og tjenester, som i øjeblikket ligger uden for dets anvendelsesområde, og til senest den 31. 
december 2013 at forelægge resultatet af sine overvejelser for Parlamentet;

Reklamevirksomhed

14. noterer sig, at grænsen på 12 minutters reklame pr. time overskrides i en række 
medlemsstater;

15. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til straks, fuldt ud og på korrekt vis at 
gennemføre bestemmelserne herom i direktivet om audiovisuelle medietjenester; 

16. opfordrer indtrængende Kommissionen til fortsat at foretage en tæt og effektiv 
overvågning af medlemsstaternes overholdelse af 12-minuttersreglen og til om nødvendigt 
at indlede overtrædelsesprocedurer;

17. opfordrer Kommissionen til at undersøge, om der eventuelt er behov for strengere regler 
for reklamevirksomhed, der er rettet mod børn og mindreårige, med særlig vægt på 
vildledende tv- og online-reklamer; 

18. hilser med tilfredshed den omstændighed, at Kommissionen agter at opdatere sin 
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fortolkningsmeddelelse om visse aspekter af bestemmelserne om tv-reklamer i 2013, 
hvilket kunne give retningslinjer for, hvorledes de kvalitative minimumsstandarder for 
enhver audiovisuel kommerciel kommunikation, jf. artikel 9 i direktivet om audiovisuelle 
medietjenester, kan nås;

Mediekendskab

19. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fremme mediekendskabet for alle EU-
borgere, særlig børn og mindreårige, gennem initiativer og koordinerede foranstaltninger, 
for at øge den kritiske forståelse af audiovisuelle medietjenester og stimulere offentlig 
debat samt aktivt medborgerskab og samtidig tilskynde til aktiv deltagelse for alle berørte 
parter, særlig mediebranchen;

20. tilskynder medlemsstaterne til at integrere mediekendskab i skolernes læseplaner; 

Fremtidige udfordringer

21. beklager, at Kommissionen kun delvis har udført sin rapporteringsopgave i henhold til 
artikel 33 i direktivet om audiovisuelle medietjenester og opfordrer til, at der foretages en 
midtvejsevaluering inden Kommissionens næste gennemførelsesrapport; 

22. opfordrer Kommissionen til nøje at overvåge udviklingen af hybridtjenester i EU, særlig 
internetforbundet tv, og til klart at indkredse de forskellige spørgsmål, de rejser, i sin 
grønbog om internetforbundet tv;

o

o o

23. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.
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BEGRUNDELSE

Det vigtigste formål med rapporten er at vurdere effektiviteten af direktiv 2010/13/EU om 
audiovisuelle medietjenester og fremskridtene med gennemførelsen heraf. Direktivet er 
rygraden i EU's medielovgivning. I henhold til artikel 33 skal Kommissionen hvert tredje år 
forelægge Europa-Parlamentet en rapport om gennemførelsen af direktivet i medlemsstaterne. 
Den stærkt forsinkede offentliggørelse af Kommissionens første rapport skyldtes bl.a. den 
omstændighed, at nogle af medlemsstaterne ikke havde gennemført direktivet fuldt ud inden 
for den fastsatte frist.

Det står klart, at direktivet er blevet gennemført i forskelligt omfang i de forskellige 
medlemsstater.

Direktivet om audiovisuelle medietjenester er et instrument til regulering af det indre marked, 
der kombinerer retten til at levere audiovisuelle tjenester med ytringsfriheden og retten til 
information, samtidig med at vigtige mål af samfundsmæssig interesse sikres. 
Opmærksomheden henledes på, at direktivet om audiovisuelle medietjenester blev udformet 
på en sådan måde, at det fortsat ville være anvendeligt på trods af den teknologiske udvikling, 
da det er baseret på princippet om teknologineutralitet. Direktivets ordlyd er resultatet af 
lange og vanskelige forhandlinger mellem de berørte parter, og de kompromiser, der er 
indgået, bør betragtes som værende afbalancerede og udformet med henblik på effektivt at 
tjene borgernes og virksomhedernes interesser.

Gennemførelsen af direktivet har også positiv indflydelse på markedets udvikling. Ifølge 
oplysninger fra Det Europæiske Observationsorgan for det Audiovisuelle Område er der for 
indeværende - dvs. sidst i 2012 - over 8 000 tv-spredningsforetagender og over 2000 on-
demand tjenesteydere i EU.

Den første del af rapporten indeholder en kvalitativ evaluering af alle bestemmelserne, mens 
rapportens anden del vedrører fremtidige udfordringer i forbindelse med vigtige teknologiske 
forandringer, særlig internetforbundet tv.

Tilgængelighed

Ordføreren påpeger i denne forbindelse, at Kommissionens rapport ikke i tilstrækkeligt 
omfang behandler tilgængelighedsaspektet, og at den ikke vurderer effektiviteten af 
gennemførelsen af de relevante bestemmelser i de enkelte medlemsstater. Med hensyn til de 
utilfredsstillende konklusioner på rapporten opfordrer ordføreren Kommissionen til at 
overvåge situationen med hensyn til udbud af medietjenester til syns- og hørehæmmede.
Desuden er det afgørende, at medlemsstaterne tilskynder spredningsorganerne til at undersøge 
disse personers behov bedre og til at iværksætte yderligere bestræbelser på at udvikle 
teknologier, der vil forbedre programmernes tilgængelighed for alle borgere ved hjælp af 
yderligere tiltag som f.eks. lydbeskrivelse, "talende undertekster", tegnsprog og menustyring, 
særlig under henvisning til elektroniske programoversigter.

Fremme af europæiske produktioner

Fra Europa-Parlamentets synspunkt er fremme af kulturel mangfoldighed gennem udsendelse 
af europæiske produktioner et af hovedmålene. På grundlag af Kommissionens rapport om 
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anvendelsen af artikel 13, 16 og 17 i direktiv 2010/13/EU om fremme af europæiske og 
uafhængige produktioner kan det konstateres, at de oplysninger, Kommissionen har forelagt, 
ikke er tilstrækkelige til, at det er muligt at drage passende konklusioner. Der hersker også 
tvivl med hensyn til den kontrolmetode, der anvendes i medlemsstaterne. I henhold til en 
rapport, Kommissionen har forelagt, var stigningen i antallet af europæiske produktioner, der 
blev sendt i 2010 sammenholdt med 2009 på 0,5 %. Den gennemsnitlige sendetid for 
europæiske programmer i hele EU var på 63,8 % i 2009 og 64,3 % i 2010. Ifølge tallene for 
2010 om udsendelse af uafhængige produktioner blev der registreret et fald på 0,3 % 
sammenlignet med 2009. Den gennemsnitlige andel af uafhængige produktioner for hele EU 
var på 34,1 % i 2009 og på 33,8 % i 20101. Samtlige medlemsstater opfyldte 
minimumskvoten i direktivet på 10 % for uafhængige produktioner. Imidlertid varierede 
niveauerne i de forskellige medlemsstater. De konklusioner, Kommissionen forelægger, er 
ikke helt tilfredsstillende. I denne forbindelse opfordrer ordføreren Kommissionen til at 
overvåge fremskridtene i medlemsstaterne og de nationale organer til at tilskynde til øget 
spredning af europæiske produktioner og til regelmæssigt at forelægge udførlige konklusioner 
om spørgsmålet.

Beskyttelse af mindreårige

Ordføreren tillægger dette spørgsmål særlig betydning, da mindreårige er dem, der er mest 
udsat for de farer, der navnlig er forbundet med kommerciel kommunikation. Der er her tale 
om reklamer for alkoholholdige drikkevarer, usunde produkter eller reklamer til fremme af 
særlige forbrugsmønstre. Ordføreren roser de foranstaltninger, medlemsstaterne har truffet for 
at beskytte mindreårige, herunder stramning af nationale bestemmelser. Desuden hilser han 
med tilfredshed initiativer som EU's forum for alkohol og sundhed og EU-platformen for 
ernæring, fysisk aktivitet og sundhed. 

I forbindelse med beskyttelse af mindreårige bør medlemsstaterne tilskyndes til at udarbejde 
adfærdskodekser for at takle spørgsmålet om underlødig audiovisuel kommerciel 
kommunikation i børneprogrammer - særlig kommunikation vedrørende søde, salte eller 
fedtholdige fødevarer eller drikkevarer.

Det bør understreges, at selvregulerende initiativer under ingen omstændigheder kan erstatte 
retligt bindende krav, der er afgørende for at sikre en effektiv beskyttelse af mindreårige

Mediefrihed og pluralisme, retten til information og oprindelseslandsprincippet 

Ordføreren udtrykker tilfredshed med, at mediefrihed og pluralisme (artikel 3 og 4), der i 
henhold til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder er principper i 
demokratiske samfund, og borgernes ret til information om begivenheder af væsentlig 
samfundsmæssig interesse (artikel 14 og 15), er medtaget i direktivet. Opmærksomheden 
henledes på, at borgerne og medlemsstaterne stadig oftere gør deres rettigheder gældende på 
grundlag af disse bestemmelser.

Artikel 2 i direktivet, der omhandler oprindelseslandsprincippet, tager udfordringerne på det 
indre marked op. Tjenester, der overholder lovgivningen i den medlemsstat, som 

                                               
1 Tallene er fra den første rapport om anvendelsen af artikel 13, 16 og 17 i direktiv 2010/13/EU for perioden 
2009-2010.
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tjenesteudbyderen er etableret i, må frit udveksles i Europa.

Forbud mod tilskyndelse til had

Det er ordførerens opfattelse, at direktivets virkning kan måles ved at se på et af dets 
nøgleaspekter, nemlig forbuddet mod tilskyndelse til had på grund af race, køn, religion eller 
nationalitet (artikel 6). I Kommissionens rapport nævnes kun et enkelt brud på direktivet, 
nemlig at satellitkanalen Al Aqsa TV sendte udsendelser med antisemitisk indhold. Efter 
Kommissionens indgriben ophørte transmissionen af de pågældende programmer.

Kommerciel kommunikation

Spørgsmålet om kommerciel kommunikation er særdeles vigtigt, fordi der findes nye former 
for afsætningsfremmende foranstaltninger. Det fremgår af Kommissionens rapport, at der i 
adskillige medlemsstater har været overtrædelser af 12-minuttersreglen. Ordføreren opfordrer 
derfor Kommissionen til fortsat at kontrollere overholdelsen af denne regel. Andre vigtige 
områder i forbindelse med kommerciel kommunikation er sponsorering, selvpromovering og 
produktplacering. Det må understreges, at der i denne tid med dynamisk medieudvikling 
opstår mange nye former for reklame, over for hvilke det er vanskeligt at anvende ensartede 
regler. Dette gælder i særlig grad for internetforbundet tv, hvilket kunne være farligt for 
forbrugerne. Ordføreren opfordrer derfor til yderligere undersøgelse af dette spørgsmål, særlig 
på nationalt plan. Et andet område, der fortjener opmærksomhed, er behovet for at bekæmpe 
forskelsbehandling på grund af køn, race eller etnisk oprindelse i reklamer. Der er klart et 
problem med direkte eller indirekte reklame for produkter gennem brug af stereotyper. Det er 
derfor nødvendigt at træffe effektive foranstaltninger til bekæmpelse af stereotyper.

Mediekendskab

I henhold til artikel 33 i direktivet skal Kommissionen om nødvendigt forelægge forslag for at 
tilpasse direktivet til udviklingen inden for audiovisuelle medietjenester under hensyntagen til 
den teknologiske udvikling og mediekendskabsniveauet i medlemsstaterne. Kommissionen 
har imidlertid ikke opfyldt sine forpligtelser i medfør af artikel 33. Ordføreren opfordrer 
derfor Kommissionen til at fremsætte forslag vedrørende mediekendskab.

Mediekendskab er et af hovedmålene i direktivet, særlig i betragtning af de udfordringer og 
farer, der er knyttet til internetforbundet tv. Den udflydende grænse mellem lineære og ikke-
lineære tjenester gør det vanskeligt for forbrugerne at skelne mellem de forskellige 
medieformer og kilderne til deres indhold. Indførelse af undervisningsprogrammer i 
mediekendskab i uddannelsessystemerne sorterer under medlemsstaterne.

Fremtidige udfordringer

Den hurtige udvikling i de teknologiske forandringer påvirker i høj grad markedet for 
audiovisuelle tjenester. Internet og tv nærmer sig hinanden, hvilket betyder, at operatørerne i 
stigende grad tilbyder elementer af andengenerationstjenester og internettet på moderne 
fjernsynsmodtagere. Grænsen mellem lineære og ikke-lineære tjenester bliver mere utydelig 
for forbrugerne. Tv, der defineres som "internetforbundet tv" og "hybrid-tv", bliver mere og 
mere populært. Desuden giver de kulturelle og teknologiske ændringer og den stigende 
adgang til bredbåndsinternet millioner af forbrugere mulighed for at se traditionelle tv-
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programmer på tabletter, smartphones eller konsoller. Internetforbundet tv giver såvel store 
muligheder som betydelige udfordringer, men vi må huske at sørge for, at hovedmålene i 
direktivet om audiovisuelle medietjenester nås. På baggrund af de nye teknologiske løsninger 
er det vigtigt at spørge, hvorledes vi effektivt kan fremme europæiske og uafhængige 
produktioner, beskytte forbrugerne, heriblandt børnene, mod reklamernes overdrevent store 
betydning, skabe lige konkurrencevilkår for spredningsforetagender, beskytte udtryksfriheden 
og pluralismen i medierne og fremme mediekendskabet, særlig blandt de yngste.

Endvidere bør opmærksomheden henledes på, at der er betydelig international konkurrence på 
markedet for audiovisuelle tjenester. Mere end 1500 tjenesteydere er baseret uden for EU, 
men deres tjenester er rettet mod europæiske markeder. Disse spredningsforetagender er ikke 
altid underlagt de samme retlige krav som europæiske foretagender.

Det er vigtigt, at Kommissionen fortsat foretager grundige analyser af markedsudviklingen og 
forbrugeradfærden på baggrund af udviklingen af sådanne nye tjenester samt af deres 
potentielle indvirkning på EU's audiovisuelle markeder på såvel kort som længere sigt. 
Parlamentet opfordrer Kommissionen til på grundlag af disse analyser at give klare 
anbefalinger med hensyn til behovet for at tilpasse regelværket.


