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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de toepassing van de richtlijn audiovisuele mediadiensten
(2012/2132(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien artikel 167 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien het Verdrag betreffende de bescherming en de bevordering van de diversiteit van 
cultuuruitingen dat op 20 oktober 2005 is aangenomen door de UNESCO,

– gezien Richtlijn 2010/13/EU van het Europees Parlement en de Raad van 10 maart 2010 
betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de 
lidstaten inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten (richtlijn audiovisuele 
mediadiensten)1,

– gezien Richtlijn 2006/114/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 
inzake misleidende reclame en vergelijkende reclame2,

– gezien Richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2000 
betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, met 
name de elektronische handel, in de interne markt ("Richtlijn inzake elektronische handel")3,

– gezien Richtlijn 2002/22/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 
inzake de universele dienst en gebruikersrechten met betrekking tot elektronische-
communicatienetwerken en -diensten (universeledienstrichtlijn)4, zoals gewijzigd door 
Richtlijn 2009/136/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 20095,

– gezien Richtlijn 2011/92/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 
ter bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen en 
kinderpornografie, en ter vervanging van Kaderbesluit 2004/68/JBZ van de Raad6,

– gezien Besluit nr. 1718/2006/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 november 
2006 betreffende de uitvoering van een programma ter ondersteuning van de Europese 
audiovisuele sector (MEDIA 2007)7,

– gezien de interpretatieve mededeling van de Commissie over bepaalde aspecten van de 
bepalingen van de richtlijn "Televisie zonder grenzen" betreffende televisiereclame8,

– gezien Aanbeveling 2006/952/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 
2006 betreffende de bescherming van minderjarigen en de menselijke waardigheid en het 
recht op weerwoord in verband met de concurrentiepositie van de Europese industrie van 

                                               
1 PB L 95 van 15.4.2010, blz. 1.
2 PB L 376 van 27.12.2006, blz. 21.
3 PB L 178 van 17.7.2000, blz. 1.
4 PB L 108 van 24.4.2002, blz. 51.
5 PB L 337 van 18.12.2009, blz. 11.
6 PB L 335 van 17.12.2011, blz. 1.
7 PB L 327 van 24.11.2006, blz. 12.
8 PB C 102 van 28.4.2004, blz. 2.
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audiovisuele en online-informatiediensten1,

– gezien de conclusies van de Raad over de bescherming van kinderen in de digitale wereld2,

– gezien het voorstel van de Commissie voor een verordening van het Europees Parlement en 
de Raad tot vaststelling van het programma Creatief Europa (COM(2011)0785),

– gezien de mededeling van de Commissie van 1 december 2008 getiteld "Naar een 
toegankelijke informatiemaatschappij" (COM(2008)0804),

– gezien de mededeling van de Commissie van 3 maart 2010 getiteld "Europa 2020: Een 
strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei" (COM(2010)2020),

– gezien de mededeling van de Commissie van 26 augustus 2010 getiteld "Een digitale agenda 
voor Europa" (COM(2010)0245),

– gezien zijn resolutie van 16 december 2008 over mediageletterdheid in een digitale wereld3,

– gezien zijn resolutie van 25 november 2010 over de publieke omroep in het digitale tijdperk: 
de toekomst van het duale systeem4,

– gezien zijn resolutie van 16 november 2011 over de Europese cinema in het digitale 
tijdperk5,

– gezien zijn resolutie van 22 mei 2010 over een strategie ter versterking van de rechten van de 
rechten van kwetsbare consumenten6,

– gezien zijn resolutie van 11 september 2012 over de onlineverspreiding van audiovisuele 
werken in de Europese Unie7,

– gezien zijn resolutie van 20 november 2012 over de bescherming van kinderen in de digitale 
wereld8,

– gezien Aanbeveling 2009/625/EG van de Commissie van 20 augustus 2009 betreffende 
mediageletterdheid in de digitale omgeving voor een meer concurrerende audiovisuele en 
inhoudindustrie en een inclusieve kennismaatschappij9,

– gezien het eerste verslag van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het 
Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's van 24 september 
2012 over de toepassing van de artikelen 13, 16 en 17 van Richtlijn 2010/13/EU in de 
periode 2009-2010, Bevordering van Europese producties bij televisiediensten en 
audiovisuele mediadiensten op aanvraag in de EU (COM(2012)0522),

                                               
1 PB L 378 van 27.12.2006, blz. 72.
2 PB C 372 van 20.12.2011, blz. 15.
3 PB C 45 E van 23.2.2010, blz. 9.
4 PB C 99 E van 3.4.2012, blz. 50.
5 Aangenomen teksten, P7_TA(2011)0506.
6 Aangenomen teksten, P7_TA(2012)0209.
7 Aangenomen teksten, P7_TA(2012)0324.
8 Aangenomen teksten, P7_TA(2012)0428.
9 PB L 227 van 29.8.2009, blz. 9.
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– gezien de mededeling van de Commissie van 26 september 2012 getiteld "Steun aan culturele 
en creatieve sectoren ten behoeve van groei en banen in de EU" (COM(2012)0537),

– gezien het eerste verslag van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het 
Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's van 4 mei 2012 over 
de toepassing van Richtlijn 2010/13/EU, de "richtlijn audiovisuele mediadiensten", 
Audiovisuele mediadiensten en onlinetoestellen in het verleden en in de toekomst 
(COM(2012)0203),

– gezien artikel 48 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie cultuur en onderwijs en de adviezen van de Commissie 
interne markt en consumentenbescherming, de Commissie juridische zaken en Commissie 
burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A7-0000/2012),

A. overwegende dat de richtlijn audiovisuele mediadiensten de hoeksteen van de EU-
mediawetgeving is;

B. overwegende dat de richtlijn audiovisuele mediadiensten stoelt op het beginsel van 
technologische neutraliteit en daarmee alle diensten met audiovisuele inhoud bestrijkt, 
ongeacht de technologie die gebruikt wordt om de inhoud te leveren, waarmee voor alle 
aanbieders van audiovisuele mediadiensten gelijke voorwaarden worden gecreëerd;

C. overwegende dat de richtlijn audiovisuele mediadiensten als internemarktinstrument het vrij 
verkeer van audiovisuele mediadiensten waarborgt, uitdrukking geeft aan het recht op vrije 
meningsuiting en informatie, en bescherming biedt aan belangrijke doelstellingen van 
algemeen belang;

D. overwegende dat de richtlijn audiovisuele mediadiensten waarborging van de culturele 
diversiteit beoogt door de vervaardiging van Europese audiovisuele producties te bevorderen;

E. overwegende dat de markten voor audiovisuele mediadiensten nog steeds onderhevig zijn 
aan grote veranderingen op het gebied van technologie en de ontwikkeling van zakelijke 
praktijken en modellen, en daarmee invloed hebben op de wijze waarop inhoud wordt 
verbreid en toegankelijk gemaakt voor kijkers;

F. overwegende dat de toegankelijkheid van audiovisuele mediadiensten van essentieel belang 
is om de rechten van personen met een handicap of ouderen op deelname aan en integratie in 
het sociale en culturele leven in de EU te kunnen waarborgen, in het bijzonder door nieuwe 
platforms voor de levering van audiovisuele diensten zoals IPTV en internettelevisie te 
ontwikkelen;

G. overwegende dat mediageletterdheid bijzondere aandacht moet krijgen in het licht van de 
toenemende snelheid van technologische ontwikkelingen en de convergentie van 
mediaplatformen;

H. overwegende dat de bescherming van jongeren een nog urgentere en uitdagender 
aangelegenheid is geworden door de voortdurende technologische veranderingen;

I. overwegende dat sommige lidstaten de richtlijn audiovisuele media niet tijdig hebben 
omgezet en nog steeds niet volledig en juist ten uitvoer hebben gelegd;
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J. overwegende dat een volledige beoordeling van de tenuitvoerlegging van de richtlijn 
audiovisuele mediadiensten en een grondige evaluatie van de effectiviteit ervan daarom niet 
mogelijk zijn;

K. overwegende dat de groei van de markten voor audiovisuele mediadiensten met de 
ontwikkeling van hybride diensten de bedenkingen over talrijke aangelegenheden heeft doen 
toenemen, zoals concurrentie, intellectuele-eigendomsrechten, de ontwikkeling van 
bestaande en de opkomst van nieuwe vormen van audiovisuele commerciële communicatie 
en overlay-reclame die de integriteit van het programma onder druk zet en twijfels doet rijzen 
over de adequaatheid en effectiviteit van de richtlijn audiovisuele mediadiensten, alsook over 
de verhouding van deze richtlijn tot andere EU-wetgevingsinstrumenten;

Stand van zaken

1. benadrukt dat de richtlijn audiovisuele mediadiensten het aangewezen instrument blijft om 
sturing te geven aan de coördinatie van nationale wetgeving inzake alle audiovisuele media;

2. merkt op dat de Commissie haar toepassingsverslag met grote vertraging heeft ingediend en 
dat de lidstaten de richtlijn audiovisuele mediadiensten op zeer uiteenlopende wijze ten 
uitvoer hebben gelegd;

3. merkt op dat de Commissie zich in haar toepassingsverslag niet uitspreekt over de noodzaak 
de richtlijn audiovisuele mediadiensten in het licht van deze bevindingen aan te passen, zoals 
op grond van artikel 33 is vereist;

Toegankelijkheid 

4. benadrukt dat de Commissie in haar toepassingsverslag nauwelijks aandacht besteedt aan het 
in artikel 7 van de richtlijn audiovisuele mediadiensten genoemde onderwerp 
toegankelijkheid, en betreurt dat de effectiviteit van de desbetreffende uitvoeringsbepalingen 
in de lidstaten niet wordt behandeld;

5. verzoekt de Commissie deze tekortkoming weg te werken door een overzicht te geven van de 
door de lidstaten genomen maatregelen, alsook een beoordeling van de effectiviteit ervan, 
zodat audiovisuele mediadiensten steeds toegankelijker worden gemaakt;

6. verlangt dat programma's beter toegankelijk worden, in het bijzonder programma's die door 
diensten op aanvraag worden aangeboden, door verdere ontwikkeling van onder meer 
audiodescriptie, hoorbare/gesproken ondertiteling, gebarentaal en menunavigatie, in het 
bijzonder van elektronische programmagidsen (EPG);

Bevordering van Europese audiovisuele producties

7. onderstreept dat de meeste lidstaten de regelgeving inzake bevordering van Europese 
producties naleven, maar dat nog altijd prioriteit wordt gegeven aan nationale werken, terwijl 
het percentage onafhankelijke werken op televisie terugloopt;

8. betreurt dat de beschikbare gegevens niet toereikend zijn om conclusies te trekken over de 
bevordering van Europese producties door aanbieders van diensten op aanvraag;

9. benadrukt dat de Commissie geen apart verslag heeft uitgebracht over de dubbele 
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verplichting om de toegang tot Europese producties en de bevordering ervan door diensten 
op aanvraag te verbeteren, zoals is vereist op grond van artikel 13 van de richtlijn 
audiovisuele mediadiensten, en vraagt de Commissie in dit verband om opheldering;

10. vraagt de lidstaten de totstandbrenging van meer synergie tussen regelgevende instanties, 
aanbieders van audiovisuele mediadiensten en de Commissie te bevorderen, zodat in de EU 
geproduceerde films zowel binnenslands als in andere lidstaten een groter publiek kunnen 
trekken;

Bescherming van minderjarigen 

11. neemt kennis van zelfregulerende initiatieven en gedragscodes ter beperking van de 
blootstelling van kinderen en jongeren aan reclame voor levensmiddelen, zoals de 
initiatieven die de Commissie heeft genomen in het kader van het actieplatform voor 
eetgewoonten, lichaamsbeweging en gezondheid;

12. benadrukt dat deze zelfregulerende initiatieven weliswaar winst bieden ten opzichte van de 
vroegere situatie, maar dat ze onvoldoende effectief zijn gebleken en juridisch bindende 
eisen, die wellicht noodzakelijk zijn voor effectieve bescherming van minderjarigen, niet 
kunnen vervangen;

13. vraagt de Commissie na te denken hoe de voor niet-lineaire diensten geldende 
basisvoorwaarden van de richtlijn audiovisuele mediadiensten uitgebreid kunnen worden 
naar andere online inhoud en diensten die momenteel buiten de werkingssfeer van de richtlijn 
vallen, en het Parlement uiterlijk op 31 december 2013 haar conclusies te doen toekomen;

Reclame

14. merkt op dat de maximale duur van reclame van 12 minuten per uur in meerdere lidstaten 
regelmatig wordt overschreden;

15. verlangt van de lidstaten dat zij de desbetreffende bepalingen van de richtlijn audiovisuele 
mediadiensten volledig, correct en onverwijld ten uitvoer leggen;

16. vraagt de Commissie nauwlettend en effectief te blijven controleren of de lidstaten zich 
houden aan de 12-minuten-beperking, en, indien nodig, inbreukprocedures in te leiden;

17. vraagt de Commissie te onderzoeken of op kinderen en jongeren gerichte reclame aan 
strengere regelgeving onderworpen moet worden, en daarbij bijzondere nadruk te leggen op 
misleidende reclame op televisie en op internet;

18. is ingenomen met het voornemen van de Commissie om in 2013 haar interpretatieve 
mededeling over bepaalde aspecten van de bepalingen inzake televisiereclame te 
actualiseren, die aanwijzingen kunnen bieden hoe overeenkomstig artikel 9 van de richtlijn 
audiovisuele mediadiensten de kwalitatieve minimumnormen voor alle audiovisuele 
commerciële communicatie gehaald kunnen worden;

Mediacompetentie

19. vraagt de Commissie en de lidstaten de mediacompetentie van alle EU-burgers en in het 
bijzonder van kinderen en jongeren te bevorderen en door middel van initiatieven en 
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gecoördineerde maatregelen het kritisch begrip van audiovisuele mediadiensten te verbeteren 
en het openbare debat en de participatie van burgers te stimuleren, en daarbij alle 
belanghebbenden, in het bijzonder de media-industrie, aan te moedigen tot actieve 
betrokkenheid;

20. moedigt de lidstaten aan mediacompetentie in hun respectieve onderwijsprogramma's te 
integreren;

Nieuwe uitdagingen

21. betreurt dat de Commissie haar taak van verslaggeving op grond van artikel 33 van de 
richtlijn audiovisuele mediadiensten slechts ten dele heeft vervuld, en verlangt een 
tussentijdse evaluatie voordat het volgende toepassingsverslag van de Commissie verschijnt;

22. verzoekt de Commissie de ontwikkeling van hybride diensten, met name internettelevisie, in 
de EU nauwgezet te volgen, en de verschillende vragen die deze diensten oproepen duidelijk 
aan de orde te stellen in haar groenboek over internettelevisie;

-o0o-

23. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.
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TOELICHTING

Dit verslag beoogt voornamelijk een beoordeling te geven van de omzetting en effectiviteit van 
richtlijn 2010/13/EU over audiovisuele mediadiensten. Deze richtlijn is de hoeksteen van de 
mediawetgeving in de Europese Unie. De Commissie is op grond van artikel 33 van de richtlijn 
verplicht het Europees Parlement elke drie jaar een verslag voor te leggen over de toepassing van 
de richtlijn in de lidstaten. Het eerste verslag van de Commissie is met aanzienlijke vertraging 
voorgelegd, wat ook voortkomt uit het feit dat sommige lidstaten de richtlijn niet volledig 
hadden omgezet binnen de vastgestelde termijn.

Het valt op dat de lidstaten de richtlijn niet in gelijke mate hebben omgezet.

De richtlijn audiovisuele mediadiensten is een internemarktinstrument dat het recht om 
audiovisuele diensten te verlenen combineert met het recht op vrije meningsuiting en informatie, 
en met de bescherming van belangrijke doelstellingen van algemeen belang. Het is belangrijk te 
bedenken dat de richtlijn audiovisuele mediadiensten zo is geformuleerd dat zij ondanks de 
technologische ontwikkelingen nog altijd toepasbaar is, aangezien de richtlijn is gebaseerd op het 
beginsel van technologische neutraliteit. De tekst van de richtlijn is het resultaat van lange en 
moeizame onderhandelingen tussen belanghebbenden. De bereikte compromissen kunnen 
beschouwd worden als evenwichtig en gericht op het effectief dienen van de belangen van 
burgers en ondernemers.

Toepassing van de richtlijn heeft tevens een positieve invloed op de ontwikkeling van de markt. 
Uit informatie van het Europees waarnemingscentrum voor de audiovisuele sector blijkt dat er in 
de Europese Unie momenteel (eind 2012) meer dan 8000 aanbieders van televisiediensten zijn en 
meer dan 2000 aanbieders van diensten op aanvraag.

Het eerste deel van het verslag geeft een kwalitatieve evaluatie van alle rechtsvoorschriften, en 
het tweede deel heeft betrekking op nieuwe uitdagingen die ontstaan door de dynamische 
technologische ontwikkelingen, dat wil zeggen internettelevisie.

Toegankelijkheid

Op dit gebied wijst de rapporteur erop dat het verslag van de Commissie niet ingaat op het thema 
toegankelijkheid en evenmin een analyse geeft van de effectiviteit van de tenuitvoerlegging van 
de desbetreffende bepalingen in de individuele lidstaten. In het licht van de onbevredigende 
conclusies van het verslag verzoekt de rapporteur de Commissie de maatregelen met betrekking 
tot het leveren van diensten aan mensen met visuele of auditieve beperkingen kritisch te volgen. 
Het is tevens noodzakelijk dat de lidstaten omroeporganisaties aanmoedigen zich vertrouwd te 
maken met de behoeften van deze mensen en zich verder in te zetten voor de ontwikkeling van 
technologieën waarmee programma's beter toegankelijk worden voor alle burgers, onder meer 
door audiodescriptie, hoorbare/gesproken ondertiteling, gebarentaal en menunavigatie, in het 
bijzonder van elektronische programmagidsen (EPG's).

Bevordering van Europese producties

Naar mening van het Europees Parlement is bevordering van culturele diversiteit door de 
verspreiding van Europese producties een kerndoelstelling. Op basis van het door de Commissie 
ingediende verslag over de toepassing van de artikelen 13, 16 en 17 van Richtlijn 2010/13/EU 
over de bevordering van Europese producties en producties van onafhankelijke producenten kan 
worden vastgesteld dat de door de Commissie verstrekte gegevens niet toereikend zijn om 
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passende conclusies te trekken. De in de lidstaten toegepaste controlemethode geeft eveneens 
aanleiding tot twijfels. Volgens het door de Commissie ingediende verslag groeide het aantal in 
2010 uitgezonden Europese producties met 0,5% ten opzichte van 2009. De gemiddelde zendtijd 
van Europese producties in de EU bedroeg in 2009 63,8% en in 2010 64,3%. Volgens voor 2010 
verstrekte gegevens is de uitzending van producties die zijn vervaardigd door onafhankelijke 
producenten met 0,3% teruggelopen ten opzichte van 2009. Het gemiddelde aandeel 
onafhankelijke producties in de EU bedroeg in 2009 34,1% en in 2010 33,8%1. Alle lidstaten 
hebben het in de richtlijn voorgeschreven minimumquotum van 10% voor onafhankelijke 
producties gehaald. Toch loopt het bereikte aandeel in de afzonderlijke lidstaten aanzienlijk 
uiteen. De door de Commissie voorgelegde conclusies zijn niet helemaal bevredigend. Daarom 
vraagt de rapporteur de Commissie de voortgang in de lidstaten kritisch te volgen. Hij verzoekt 
de nationale instanties de uitzending van meer Europese werken te bevorderen en hun conclusies 
over dit onderwerp volledig en regelmatig voor te leggen.

Bescherming van minderjarigen

De rapporteur hecht bijzonder belang aan de bescherming van minderjarigen, aangezien zij het 
vaakst worden blootgesteld aan bedreigingen die voortkomen uit commerciële uitzendingen. Het 
betreft hier reclame voor alcohol of ongezonde producten, of reclame die oproept tot een 
bepaalde consumptiestijl. De rapporteur prijst de maatregelen die de lidstaten hebben genomen 
om minderjarigen te beschermen, waaronder aanscherping van nationale regelgeving. Tevens is 
hij ingenomen met initiatieven zoals het forum voor alcohol en gezondheid en het EU-platform 
voor eetgewoonten, lichaamsbeweging en gezondheid.

In het kader van de bescherming van minderjarigen moet in de lidstaten de opstelling van 
gedragscodes worden aangemoedigd die zijn gericht op ongepaste audiovisuele commerciële 
communicatie in kinderprogramma's, in het bijzonder over zoete, zoute of vette 
voedingsmiddelen en dranken.

Er zij met klem op gewezen dat zelfregulerende initiatieven in geen enkel geval de wettelijk 
bindende vereisten kunnen vervangen die noodzakelijk zijn om de effectieve bescherming van 
minderjarigen te garanderen.

Vrijheid en pluriformiteit van de media, het recht op informatie en het beginsel van het 
land van herkomst

De rapporteur is ingenomen met het feit dat de vrijheid en pluriformiteit van de media (artikelen 
3 en 4), die wezenlijke kenmerken van een democratische maatschappij zijn en erkend worden in 
het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, en het recht van burgers op informatie 
over evenementen van aanzienlijk belang voor de samenleving (artikelen 14 en 15) in de richtlijn 
zijn opgenomen. De rapporteur wijst erop dat burgers en lidstaten steeds vaker hun rechten 
geldend maken op basis van deze wettelijke bepalingen.

Artikel 2 van de richtlijn, dat het beginsel van het land van herkomst aan de orde stelt, biedt een 
antwoord op de uitdagingen van de interne markt. Diensten mogen in de hele EU vrij worden 
verleend, mits zij stroken met de wettelijke bepalingen die van kracht zijn in de lidstaat waaruit 
de dienst afkomstig is.

                                               
1 Deze gegevens zijn ontleend aan het eerste Commissieverslag over de toepassing van de artikelen 13, 16 en 17 van 
Richtlijn 2012/13/EG in de periode 2009-2010, COM(2012)0522.
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Verbod op het aanzetten tot haat

De rapporteur onderstreept dat de werking van de richtlijn blijkt uit een van de belangrijkste 
aspecten ervan, namelijk het verbod op aanzetten tot haat op basis van ras, geslacht, godsdienst 
of nationaliteit (artikel 6). Het verslag van de Commissie bevat slechts één voorbeeld van 
schending van de richtlijn door het satellietkanaal Al Aqsa TV, dat antisemitisch getinte 
programma's uitzond. Na interventie van de Commissie is de uitzending van deze programma's 
gestaakt.

Commerciële communicatie

In het licht van nieuwe vormen van afzetbevordering van producten is commerciële 
communicatie een uiterst belangrijke kwestie. Het verslag van de Commissie maakt melding van 
overschrijding van de 12-minuten-regel in diverse lidstaten. Daarom verzoekt de rapporteur de 
Commissie te blijven controleren of deze regel wordt nageleefd. Ook sponsoring, zelfpromotie 
en productplaatsing zijn bijzonder belangrijk in de context van commerciële communicatie. De 
rapporteur onderstreept dat in dit tijdperk van snelle ontwikkeling van de media veel nieuwe 
vormen van reclame opkomen, wat de toepassing van uniforme regels moeilijk maakt. Dit geldt 
in het bijzonder voor internettelevisie. Mogelijk geeft deze situatie aanleiding tot nieuwe risico's 
voor consumenten. Daarom vraagt de rapporteur om nader onderzoek naar deze problematiek, in 
het bijzonder op nationaal niveau in de lidstaten. Een ander aspect dat aandacht verdient, is de 
noodzaak discriminatie op grond van geslacht, ras of etnische herkomst in reclame te bestrijden. 
De op stereotypen gebaseerde directe of indirecte bevordering van de afzet van producten is 
problematisch. Daarom moet de nodige actie ondernomen worden om deze stereotypen te 
bestrijden.

Mediacompetentie

Op grond van artikel 33 van de richtlijn moet de Commissie, indien noodzakelijk, voorstellen 
doen om de richtlijn aan te passen aan ontwikkelingen op het gebied van audiovisuele 
mediadiensten, en daarbij rekening houden met technologische ontwikkelingen en 
mediacompetentie in de lidstaten. De Commissie is haar verplichtingen uit hoofde van artikel 33 
echter niet nagekomen. Daarom verzoekt de rapporteur de Commissie voorstellen over 
mediacompetentie in te dienen.

Mediacompetentie is een van de belangrijkste doelstellingen van de richtlijn, in het bijzonder in 
het licht van de uitdagingen en risico's waarvoor hybride televisie ons stelt. De grens tussen 
lineaire en niet-lineaire diensten vervaagt, waardoor consumenten moeilijker onderscheid 
kunnen maken tussen verschillende mediavormen en de bronnen ervan. De invoering van 
trainingsprogramma's op het gebied van mediacompetentie in onderwijsprogramma's valt binnen 
de bevoegdheid van de lidstaten.

Nieuwe uitdagingen

De dynamische, wereldwijde versnelling van technologische veranderingen is van grote invloed 
op de markt voor audiovisuele dienstverlening. Internet en televisie groeien naar elkaar toe. 
Daarom bieden exploitanten steeds vaker moderne televisietoestellen aan waarin elementen van 
tweedegeneratienetwerken en internet zijn geïntegreerd. Voor consumenten is de grens tussen 
lineaire en niet-lineaire diensten steeds minder goed zichtbaar. De als "internettelevisie" of 
"hybride televisie" omschreven vormen van televisie worden steeds populairder. Ook krijgen 
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miljoenen consumenten door culturele en technologische veranderingen en verbeterde toegang 
tot breedbandinternet de mogelijkheid om traditionele televisieprogramma's op tablets, 
smartphones en consoles te bekijken. Internettelevisie brengt grote mogelijkheden maar ook 
flinke uitdagingen met zich mee. Daarom moeten we ervoor blijven waken dat de belangrijkste 
doelstellingen van de richtlijn audiovisuele mediadiensten verwezenlijkt worden. Nieuwe 
technologische ontwikkelingen doen de vraag rijzen hoe de vervaardiging van Europese 
producties en producties van onafhankelijke producenten effectief bevorderd kan worden; hoe 
consumenten – waaronder kinderen – beschermd kunnen worden tegen de excessieve invloed 
van reclame; hoe gelijke voorwaarden gecreëerd kunnen worden voor omroeporganisaties; hoe 
de vrijheid van meningsuiting en pluriformiteit in de media gewaarborgd kunnen worden, en hoe 
mediacompetentie, in het bijzonder onder jongeren, kan worden bevorderd.

Tevens wijst de rapporteur erop dat de markt voor audiovisuele mediadiensten onderhevig is aan 
sterke internationale concurrentie. Meer dan 1500 omroeporganisaties zijn buiten de Europese 
Unie gevestigd, maar bieden hun diensten aan op Europese markten. Deze omroeporganisaties 
vallen niet altijd onder dezelfde wettelijke bepalingen als Europese omroeporganisaties.

Het is belangrijk dat de Commissie de ontwikkeling van de markten en van het 
consumentengedrag in reactie op de ontwikkeling van dergelijke nieuwe diensten grondig blijft 
analyseren, alsook de mogelijke uitwerkingen die ze op de korte en langere termijn op de 
audiovisuele markten in de EU hebben. Het Parlement verzoekt de Commissie zich op basis van 
deze analyses duidelijk uit te spreken over de noodzaak het wettelijk kader aan te passen.


