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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om genomförande av direktivet om audiovisuella medietjänster
(2012/2132(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av artikel 167 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av Unescos (Förenta nationernas organisation för utbildning, vetenskap 
och kultur) konvention av den 20 oktober 2005 om skydd för och främjande av 
mångfalden av kulturyttringar,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/13/EU av den 
10 mars 2010 om samordning av vissa bestämmelser som fastställs i medlemsstaternas 
lagar och andra författningar om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster 
(direktiv om audiovisuella medietjänster)1,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/114/EG av den 
12 december 2006 om vilseledande och jämförande reklam2,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 
om vissa rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, 
på den inre marknaden (”Direktiv om elektronisk handel”)3,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/22/EG av den 
7 mars 2002 om samhällsomfattande tjänster och användares rättigheter avseende 
elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (direktiv om 
samhällsomfattande tjänster)4 ändrat av direktiv 2009/136/EG av den 25 november 20095

,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU av den 
13 december 2011 om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering 
av barn och barnpornografi samt om ersättande av rådets rambeslut 2004/68/RIF6,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets beslut nr 1718/2006/EG av den 
15 november 2006 om genomförandet av ett stödprogram för den europeiska 
audiovisuella sektorn (Media 2007)7,

–  med beaktande av tolkningsmeddelandet från kommissionen om vissa aspekter på 
bestämmelserna om TV-reklam i direktivet ”Television utan gränser”8,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets rekommendation av den 
                                               
1 EUT L 95, 15.4.2010, s. 1.
2 EUT L 376, 27.12.2006, s. 21.
3 EGT L 178, 17.7.2000, s. 1.
4 EGT L 108, 24.4.2002, s. 51.
5 EUT L 337, 18.12.2009, s. 11.
6 EUT L 335, 17.12.2011, s. 1.
7 EUT L 327, 24.11.2006, s. 12.
8 EUT C 102, 28.4.2004, s. 2.
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20 december 2006 om skyddet av minderåriga och människans värdighet och om rätten 
till genmäle med avseende på konkurrenskraften hos den europeiska industrin för 
audiovisuella tjänster och nätverksbaserade informationstjänster1,

– med beaktande av rådets slutsatser om skyddet av barn i den digitala världen2,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av 
programmet Kreativa Europa (COM(2011)0785),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 1 december 2008 ”För ett tillängligt 
[sic] informationssamhälle” (COM(2008)0804),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 3 mars 2010 ”Europa 2020: En 
strategi för smart och hållbar tillväxt för alla” (COM(2010)2020),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 26 augusti 2010 ”En digital agenda 
för Europa” (COM(2010)0245),

– med beaktande av sin resolution av den 16 december 2008 om mediekunskap i en digital 
värld3,

– med beaktande av sin resolution av den 25 november 2010 om offentligägd radio och TV i 
den digitala tidsåldern: framtiden för det dubbla systemet4,

– med beaktande av sin resolution av den 16 november 2011 om europeisk biofilm i den 
digitala tidsåldern5,

– med beaktande av sin resolution av den 22 maj 2012 om en strategi för att stärka sårbara 
konsumenters rättigheter6,

– med beaktande av sin resolution av den 11 september 2012 om distribution på internet av 
audiovisuella verk inom EU7,

– med beaktande av sin resolution av den 20 november 2012 om skyddet av barn i den 
digitala världen8,

–  med beaktande av kommissionens rekommendation av den 20 augusti 2009 om 
mediekunskap i den digitala miljön för en mer konkurrenskraftig audiovisuell industri och 
innehållsindustri och för ett kunskapssamhälle för alla9,

– med beaktande av den första rapporten av den 24 september 2012 från kommissionen till 

                                               
1 EUT L 378, 27.12.2006, s. 72.
2 EUT C 372, 20.12.2011, s. 15.
3 EUT C 45 E, 23.2.2010, s. 9.
4 EUT C 99 E, 3.4.2012, s. 50.
5 Antagna texter, P7_TA(2011)0506.
6 Antagna texer, P7_TA(2012)0209.
7 Antagna texer, P7_TA(2012)0324.
8 Antagna texter, P7_TA(2012)0428.
9 EUT L 227, 29.8.2009, s. 9.



PR\919872SV.doc 5/12 PE500.577v01-00

SV

Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt 
regionkommittén om tillämpningen av artiklarna 13, 16 och 17 i direktiv 2010/13/EU 
under perioden 2009–2010, främjande av europeiska produktioner i EU-baserade 
tablålagda audiovisuella medietjänster på begäran (COM(2012)0522),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 26 september 2012 om att främja 
de kulturella och kreativa sektorerna för att främja tillväxt och sysselsättning i EU 
(COM(2012)0537),

– med beaktande av den första rapporten av den 4 maj 2012 från kommissionen till 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt 
regionkommittén om tillämpningen av direktiv 2010/13/EU om audiovisuella 
medietjänster, ”Audiovisuella medietjänster och internetanslutna utrustningar: tidigare och 
framtida perspektiv” (COM(2012)0203),

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för kultur och utbildning och yttrandena från 
utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd, utskottet för rättsliga frågor 
utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 
(A7-0000/2012), och av följande skäl:

A. Direktivet om audiovisuella medietjänster är ryggraden i EU:s medielagstiftning.

B. Direktivet om audiovisuella medietjänster bygger på principen om teknikneutralitet och 
omfattar således alla tjänster med audiovisuellt innehåll oavsett vilken teknik som används 
för att leverera innehållet och garanterar på så sätt likvärdiga förutsättningar för alla 
leverantörer av audiovisuella medietjänster.

C. Direktivet om audiovisuella medietjänster garanterar ett fritt flöde av audiovisuella 
medietjänster som ett instrument för den inre marknaden där rätten till yttrandefrihet och 
informationsfrihet förverkligas, samtidigt som det garanterar skyddet av mål av allmänt 
intresse.

D. Direktivet om audiovisuella medietjänster syftar till att värna den kulturella mångfalden 
genom att främja europeiska audiovisuella produktioner.

E. Marknaderna för audiovisuella medietjänster fortsätter att kännetecknas av stora tekniska 
förändringar och av utvecklingen inom affärsmetoder och affärsmodeller, vilket påverkar 
sättet som innehåll levereras på och hur tittarna får åtkomst till det.

F. Tillgängligheten för audiovisuella medietjänster är avgörande för att garantera rätten för 
personer med funktionsnedsättning och äldre att delta och integreras i EU:s sociala och 
kulturella liv, särskilt med tanke på utvecklingen av nya plattformar för leverans av 
innehåll, såsom ip-tv och internetansluten tv.

G. Särskild tonvikt bör läggas vid mediekompetens med tanke på den allt snabbare tekniska 
utvecklingen och konvergensen av medieplattformar.
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H. De pågående tekniska förändringarna har gjort att frågan om skyddet av minderåriga blivit 
ännu mer brådskande och utmanande.

I. Vissa medlemsstater införlivade inte direktivet om audiovisuella medietjänster i tid, och 
har ännu inte genomfört det fullt ut och på ett korrekt sätt.

J. En fullständig bedömning av genomförandet av direktivet om audiovisuella medietjänster 
samt en omfattande utvärdering av dess effektivitet kan därför inte göras.

K. Expansionen av marknaderna för audiovisuella medietjänster, som sker parallellt med 
utvecklingen av hybridtjänster, har förstärkt farhågorna kring en lång rad frågor, såsom 
konkurrens, immateriell äganderätt, utvecklingen av nuvarande och kommande former för 
audiovisuella kommersiella meddelanden, samt överläggsannonsering som undergräver 
programmens integritet och ifrågasätter riktigheten och effektiviteten med direktivet om 
audiovisuella medietjänster och dess förhållande till andra instrument i 
unionslagstiftningen.

Lägesrapport

1. Europaparlamentet understryker att direktivet om audiovisuella medietjänster fortfarande 
är det korrekta styrmedlet för den unionsomfattande samordningen av nationell 
lagstiftning om alla audiovisuella medier.

2. Europaparlamentet noterar att kommissionen har lagt fram sin rapport om tillämpningen 
med avsevärd försening och att medlemsstaterna har genomfört direktivet om 
audiovisuella medietjänster på högst olika sätt.

3. Europaparlamentet observerar att kommissionens rapport om tillämpningen misslyckas 
med att bedöma behovet av en möjlig anpassning av direktivet om audiovisuella 
medietjänster mot bakgrund av dessa resultat, som krävs i artikel 33.

Tillgänglighet 

4. Europaparlamentet betonar att kommissionens rapport om tillämpningen misslyckas med 
att konkret ta itu med frågan om tillgänglighet, som hänvisas till i artikel 7 i direktivet om 
audiovisuella medietjänster, och beklagar att medlemsstaternas effektivitet när det gäller 
genomförandebestämmelserna i det här sammanhanget inte belyses.

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta itu med denna brist genom att lägga 
fram en översyn av de åtgärder som vidtagits av medlemsstaterna och en bedömning av 
hur effektiva de varit, så att audiovisuella medietjänster hela tiden görs tillgängligare.

6. Europaparlamentet manar till en ökad tillgänglighet till program, särskilt sådana som 
erbjuds via beställtjänster, genom ytterligare utveckling inom bland annat ljudbeskrivning, 
ljudtextning, teckenspråk och menynavigering, inte minst elektroniska programguider 
(EPG).
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Främjande av europeiska audiovisuella produktioner

7. Europaparlamentet framhåller att de flesta medlemsstater följer de bestämmelser som rör 
främjande av europeiska audiovisuella produktioner, men att nationella produktioner 
fortfarande ges företräde samtidigt som andelen oberoende produktioner på tv blir allt 
lägre.

8. Europaparlamentet beklagar att de uppgifter som tillhandahålls är otillräckliga för att 
några slutsatser ska kunna dras om hur leverantörer av beställtjänster främjar europeiska 
produktioner.

9. Europaparlamentet betonar att det saknas särskild rapportering i artikel 13 i direktivet om 
audiovisuella medietjänster om det dubbla kravet att främja tillgänglighet till och 
främjande av europeiska produktioner inom beställtjänster, och ber kommissionen att  
klargöra denna punkt.

10. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att stödja större synergieffekter bland 
tillsynsorgan, leverantörer av audiovisuella tjänster och kommissionen, vilket möjliggör 
för filmer gjorda i EU att nå en bredare publik både hemma och i andra medlemsstater.

Skydd av minderåriga 

11. Europaparlamentet noterar de initiativ till självreglering och uppförandekoder som 
tillkommit för att skydda barns och minderårigas exponering för reklam och 
marknadsföring av livsmedel, exempelvis sådana som lanserats inom ramen för 
kommissionens handlingsplattform för kost, fysisk aktivitet och hälsa.

12. Europaparlamentet betonar att sådana initiativ till självreglering visserligen utgör ett 
framsteg jämfört med hur det såg ut tidigare, men att de inte har visat sig tillräckligt 
effektiva och inte kan ersätta de rättsligt bindande krav som behövs för att säkerställa ett 
effektivt skydd av minderåriga.

13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att reflektera över hur de grundläggande 
kraven i direktivet om audiovisuella medietjänster i fråga om icke-linjära tjänster kan 
utökas till annat innehåll och andra tjänster på internet som för närvarande ligger utanför 
dess tillämpningsområde, och att lägga fram resultaten av sina reflektioner för parlamentet 
senast den 31 december 2013.

Marknadsföring

14. Europaparlamentet konstaterar att gränsen på tolv minuters reklam per timme har 
överträtts i ett antal medlemsstater.

15. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att fullt ut, korrekt och utan dröjsmål 
genomföra bestämmelserna i direktivet om audiovisuella medietjänster på detta område.

16. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta att nära och effektivt följa 
efterlevnaden av tolvminutersgränsen i medlemsstaterna och att vid behov inleda 
överträdelseförfaranden.
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17. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att analysera om hårdare regler behövs vad 
gäller reklam riktad mot barn och minderåriga, med särskild tonvikt på vilseledande tv-
och internetreklam.

18. Europaparlamentet välkomnar kommissionens avsikt att aktualisera sitt 
tolkningsmeddelande om vissa aspekter av bestämmelserna om tv-reklam under 2013. 
Detta kan ge indikationer om hur de kvalitativa minimistandarderna ska uppnås för alla 
audiovisuella kommersiella meddelanden i artikel 9 i direktivet om audiovisuella 
medietjänster.

Mediekompetens

19. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att främja 
mediekompetens för alla unionsmedborgare, särskilt barn och minderåriga, genom 
initiativ och samordnade insatser i syfte att höja den kritiska förståelsen för audiovisuella 
medietjänster och för att stimulera såväl offentlig debatt som medborgardeltagande, 
samtidigt som man uppmuntrar till aktivt deltagande från alla aktörer, särskilt 
medieindustrin.

20. Europaparlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att införa mediekompetens i sina 
utbildningssystem.

Framtida utmaningar

21. Europaparlamentet beklagar att kommissionen bara delvis har fullgjort sin 
rapporteringsuppgift i linje med sitt åtagande enligt artikel 33 i direktivet om 
audiovisuella medietjänster, och manar till en interimsbedömning före kommissionens 
nästa rapport om tillämpningen.

22. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att nära följa utvecklingen av hybridtjänster i 
EU, särskilt internetansluten tv, och att i sin grönbok om internetansluten tv klart 
identifiera de olika frågeställningar som dessa ger upphov till.

o

o o

23. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen.
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MOTIVERING

Huvudsyftet med betänkandet är att bedöma framstegen för genomförandet och effektiviteten 
i fråga om direktivet om audiovisuella medietjänster. Detta direktiv utgör grunden för EU:s 
regelverk för medier. Enligt artikel 33 i direktivet är kommissionen skyldig att vart tredje år 
lägga fram en rapport för Europaparlamentet om medlemsstaternas tillämpning av det. Det 
bör understrykas att kommissionens första rapport offentliggjordes kraftigt försenad, vilket 
delvis är en följd av att vissa medlemsstater inte genomfört direktivet fullt ut inom den 
angivna tiden.

Det bör noteras att direktivet har genomförts på olika sätt i medlemsstaterna.

Direktivet om audiovisuella medietjänster är ett instrument för den inre marknaden där rätten 
att tillhandahålla audiovisuella tjänster kombineras med rätten till yttrandefrihet och 
informationsfrihet samt skyddet av viktiga mål i allmänhetens intresse. Det är viktigt att 
komma ihåg att direktivet skrivits på ett sådant sätt att det inte ska bli omsprunget av den 
tekniska utvecklingen, då det bygger på principen om teknikneutralitet. Direktivet är ett 
resultat av långa och svåra förhandlingar mellan intressenterna, och de kompromisser som 
uppnåtts måste anses vara välbalanserade och kunna tjäna allmänheten och företagen väl.

Det bör även observeras att direktivet har positiva följder för marknadens utveckling. Enligt 
uppgifter från Europeiska audiovisuella observationsorganet fanns det mot slutet av 2012 över 
8 000 leverantörer av tv-tjänster och över 2 000 leverantörer av beställtjänster inom EU.

Första delen av betänkandet innehåller en kvalitativ bedömning av samtliga regler och den 
andra handlar om de utmaningar som den dynamiska tekniska utvecklingen, med bland annat 
internetansluten tv, kommer att innebära i framtiden.

Tillgänglighet

På detta område vill föredraganden understryka att kommissionens rapport inte ger någon 
presentation av vad frågan om tillgänglighet innebär i sak, och inte heller någon analys av 
effekten av de enskilda medlemsstaternas införande av relevanta regler. Mot bakgrund av 
rapportens otillfredsställande resultat uppmanar föredraganden kommissionen att övervaka 
tillhandahållandet av medietjänster för personer med nedsatt syn eller hörsel. Det är också 
nödvändigt att de enskilda medlemsstaterna lyckas förmå producenterna att närmare 
undersöka dessa personers behov och arbeta vidare för en teknisk utveckling som möjliggör 
en bredare tillgång till program för samtliga medborgare genom ytterligare utveckling inom 
bland annat ljudbeskrivning, ljudtextning, teckenspråk och menynavigering, inte minst 
elektroniska programguider (EPG).

Främja europeiska produktioner

Enligt Europaparlamentets synsätt är det mycket viktigt att främja den kulturella mångfalden 
genom spridning av europeiska produktioner. När det gäller tillämpningen av artiklarna 13, 16 
och 17 i direktivet, vilka handlar om främjande av europeiska och oberoende produktioner, 
kan man konstatera att uppgifterna i kommissionens rapport är otillräckliga för att man ska
kunna dra några slutsatser. Det råder även ovisshet om vilken metod som använts för 
övervakningen i medlemsstaterna. Enligt kommissionens rapport ökade antalet sända 
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europeiska produktioner under 2010 med 0,5 procent jämfört med 2009. Den genomsnittliga 
sändningstiden för europeiska produktioner i EU var 63,8 procent 2009 och 64,3 procent 
2010. Sändningen av oberoende produktioner sjönk med 0,3 procentenheter mellan 2009 och 
2010. Den genomsnittliga andelen oberoende produktioner i hela EU uppgick till 34,1 procent 
2009 och 33,8 procent 2010.1 Alla medlemsstater har uppnått en andel oberoende 
produktioner på minst 10 procent, som direktivet också anger. Nivån varierar dock mellan de 
enskilda medlemsstaterna. De resultat som kommissionen presenterar är inte helt 
tillfredsställande. Här vill föredraganden uppmana kommissionen att övervaka framstegen i 
medlemsstaterna, och de nationella organen att stimulera till sändning av europeiska 
produktioner i större utsträckning samt att fullständigt och regelbundet rapportera om 
resultatet av detta.

Skydd av minderåriga

Föredraganden vill lägga särskild vikt vid denna fråga, eftersom det just är minderåriga tittare 
som är mest utsatta för de risker som förknippas med i synnerhet kommersiella meddelanden. 
Det handlar här om alkoholreklam, reklam för onyttiga produkter eller reklam som uppmanar 
till vissa konsumentbeteenden. Föredraganden berömmer medlemsstaternas arbete för att 
skydda minderåriga, bland annat genom skärpning av bestämmelser på nationell nivå. Initiativ 
som forumet för alkohol och hälsa samt EU:s handlingsplattform för åtgärder för kost, fysisk 
aktivitet och hälsa förtjänar också beröm.

För att skydda minderåriga bör det i medlemsstaterna utarbetas uppförandekoder för 
olämpliga kommersiella meddelanden i barnprogram, särskilt reklam för livsmedel eller 
drycker som innehåller mycket socker, salt eller fett.

Det bör dock understrykas att initiativ till självreglering inte på något sätt kan ersätta de 
rättsligt bindande kraven, som behövs för att man ska kunna garantera ett effektivt skydd av 
minderåriga.

Mediernas frihet och mångfald, rätten till information, principen om ursprungsland

Föredraganden välkomnar att mediernas frihet och mångfald (artiklarna 3 och 4), som är 
grundläggande principer för ett demokratiskt samhälle och uttryckligen nämns i EU-stadgan 
om de grundläggande rättigheterna, liksom allmänhetens rätt till information om evenemang 
av särskild vikt (artiklarna 14 och 15) har medtagits i direktivet. Det bör påpekas att 
medborgarna och medlemsstaterna allt oftare kräver sin rätt på grundval av dessa 
bestämmelser.

Artikel 2 i direktivet, som handlar om principen om ursprungsland, är ett svar på 
utmaningarna med den inre marknaden. Tjänster får tillhandahållas fritt i hela EU, förutsatt att 
de överensstämmer med lagstiftningen i den medlemsstat som är tjänstens ursprungsland.

                                               
1 Uppgifter från kommissionens första rapport om tillämpningen av artiklarna 13, 16 och 17 i direktiv 
2010/13/EU under perioden 2009–2010, COM(2012)522.
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Förbudet mot uppammande av hat

Föredraganden understryker att direktivet har en nyttig funktion när det gäller en av dess 
viktigaste aspekter, nämligen att motverka uppammande av hat grundat på ras, kön, religion 
eller nationalitet (artikel 6). I kommissionens rapport återfinns endast ett exempel på brott mot 
direktivet. Det gällde satellitkanalen Al Aqsa TV, som sände program med antisemitiskt 
innehåll. Efter att kommissionen ingrep stoppades sändningarna.

Kommersiella meddelanden

Frågan om kommersiella meddelanden är särskilt viktig, i ljuset av de nya formerna för 
marknadsföring av produkter. I rapporten påtalas fall där medlemsstater brutit mot 
tolvminutersregeln. Därför uppmanar föredraganden kommissionen att fortsätta att övervaka 
efterlevnaden av denna regel. Av särskild vikt i samband med kommersiella meddelanden är 
också sponsring, egenreklam och produktplacering. Det finns i dagens dynamiska 
medieuveckling många nya former av reklam som försvårar en tillämpning av enhetliga 
principer, särskilt när det gäller internetansluten tv. Detta kan innebära risker för 
konsumenterna, varför föredraganden efterlyser en vidare analys av problemet, i synnerhet på 
nationell nivå i de olika medlemsstaterna. En annan fråga som bör uppmärksammas är 
behovet att bekämpa diskriminering i reklamen på grund av kön, ras eller etniskt ursprung. 
Problemet med direkt eller indirekt produktmarknadsföring som bygger på stereotyper är 
uppenbart, och därför är det nödvändigt att vidta effektiva åtgärder för att motverka sådana.

Mediekompetens

Enligt artikel 33 i direktivet ska kommissionen om så krävs lägga fram förslag för att anpassa 
direktivet till utvecklingen på området för audiovisuella medietjänster, med hänsyn till den 
senaste tekniska utvecklingen och nivåerna av mediekompetens i alla medlemsstater. Det bör 
anmärkas att kommissionen inte har uppfyllt sin skyldighet enligt artikel 33, och 
föredraganden uppmanar därför kommissionen att lägga fram förslag på området 
mediekompetens.

Att öka kunskaperna om hur man använder medier är ett av direktivets grundläggande mål, 
särskilt mot bakgrund av de utmaningar och risker som hybrid-tv för med sig. Utsuddandet av 
gränsen mellan linjära och icke-linjära tjänster gör det svårt för konsumenten att skilja mellan 
olika medier och källorna till deras innehåll. Till medlemsstaternas ansvar hör att i sina 
utbildningssystem införa program som höjer mediekompetensen.

Framtida utmaningar

Den snabbt föränderliga tekniska utvecklingen i världen har ett stort inflytande på marknaden 
för audiovisuella tjänster. Det sker en konvergens mellan internet och tv, vilket får till följd att 
operatörer allt oftare via moderna tv-mottagare erbjuder web 2.0-tjänster och internettjänster. 
För konsumenterna blir gränsen mellan linjära och icke-linjära tjänster allt otydligare. Tv som 
kallas ”internetansluten tv” eller ”hybrid-tv” blir allt populärare. Kulturella och tekniska 
förändringar samt den ökade tillgången till bredbandsuppkoppling ger också miljoner 
användare möjlighet att titta på traditionella tv-program med hjälp av surfplattor, smartphones 
eller spelkonsoler. Mitt i dessa enorma möjligheter och utmaningar kopplade till 
internetansluten tv är det ändå viktigt att inte glömma bort de grundläggande målen för 
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direktivet om audiovisuella medietjänster. Mot bakgrund av de nya tekniska lösningarna bör 
man ställa sig frågan hur europeiska och oberoende produktioner kan främjas på bästa sätt, 
hur konsumenterna kan skyddas effektivt (däribland barn från alltför stor reklampåverkan), 
hur lika konkurrensvillkor kan säkras för producenterna, hur yttrandefriheten och 
mediemångfalden kan värnas samt hur mediekompetensen kan utvecklas, särskilt bland de 
yngsta.

Det bör vidare observeras att marknaden för audiovisuella tjänster är utsatt för en hård 
internationell konkurrens. Över 1 500 företag har sitt säte utanför EU, men riktar sig till de 
europeiska marknaderna. Dessa producenter omfattas inte alltid av samma rättsliga 
skyldigheter som de i EU.

Det är viktigt att kommissionen fortsätter med en djupgående analys av 
marknadsutvecklingen och konsumentbeteendet mot bakgrund av uppkomsten av sådana nya 
tjänster, liksom den potentiella påverkan de har på EU:s audiovisuella marknad på både kort 
och lång sikt. Parlamentet uppmanar kommissionen att på grundval av dessa analyser ge 
tydliga rekommendationer till om det är nödvändigt att justera regelverket.


