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Høring - EU-kommisjonens grønnbok - Forberedelser på en fullt integrert audiovisuell 

verden - Vekst, utvikling og verdier 

Vi viser til Kulturdepartementets høringsbrev av 3. juli 2013 hvor det bes om 

høringsinstansenes synspunkter på de spørsmål som reises i grønnboken. Vi vil trekke frem 

noen forhold som vi anser som særlig viktige å ta høyde for i det videre arbeidet med å 

tilpasse rettslige instrumenter til utviklingen mot den stigende konvergensen mellom 

medietjenester i det audiovisuelle medielandskapet. Det vi anser som særlig viktig er 

følgende: 

 

Til spørsmålene 1-3 i Grønnboken 

At prinsippene for nettnøytralitet må tillegges vekt ved vurderingene som EU gjør i det videre 

arbeide på området for audiovisuelle medietjenester. 

 

Til spørsmålene 10-14 i Grønnboken  

Vi mener utviklingen gjør at det ikke lenger er naturlig å opprettolde det regulatoriske skillet 

mellom ikke-lineære og lineære tjenester. I stedet for en ytterligere liberalisering av reglene 

for reklame i kringkasting, vil det være naturlig å vurdere om reglene bør strammes inn for 

ikke-lineære tjenester. 

 

Til spørsmålene 17-19 i Grønnboken  

Grunnleggende prinsipper for forbrukerbeskyttelse, som for eksempel forbudet mot skjult 

markedsføring, bør fastholdes i møtet med hurtig skiftende reklameteknikker. 

 

Til spørsmål 23 i Grønnboken 

Etter vår vurdering kan medietjenestedirektivet med fordel tilpasses for å ta hånd om 

innholdsklassifisering av programmer på tvers av transmisjonskanalene.  
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Til spørsmålene 24 og 25 i Grønnboken 

For ulovelig innhold og virksomhet synes det norske systemet tilpasset behovene. For 

skadelig innhold og innhold som synes dårlig håndtert i forhold til aldersklassifisering mener 

vi en bør vurdere en samlet klageordning for klager som ikke omfattes av 

bransjeorganisasjonenes egne ordninger, som for eksempel Pressens Faglige Utvalgs.    

 

Til spørsmål 26 i Grønnboken 

Det er et klart og økende behov for standardisering av tilgjengelighet/universell utforming.  

 

Til spørsmål 27 i Grønnboken 

Aktuelle virkemidler for å sikre en god og innovativ utvikling er forsknings- og 

utviklingsmidler, retningslinjer og lovgivning.   

 

Vi er enig med Kommisjonen i at tiltak for å gjøre internett tryggere for barn er viktige.  

 

Vi kan ikke se at beskyttelse av eldre blir tatt opp i grønnboken. I lys av den teknologiske 

utviklingen som Kommisjonen tar opp, anser vi det som nødvendig at det gjøres grep for å 

sikre at alle forbrukergrupper blir inkludert. For den eldre forbrukergruppen kan teknologien 

som må tas i bruk for å benytte seg av det samlede audiovisuelle markedet være vanskelig 

tilgjengelig. Det er viktig at man vurderer tiltak for å sikre at den eldre forbrukergruppen ikke 

faller utenfor den digitale verden som utvides stadig.  

 

BLD er kjent med at Forbrukerrådet og Forbrukerombudet vil komme med høringsuttalelser, 

hvor blant annet det vi har tatt opp i spørsmålene 1-3 10 -14 og 17-19 vil være utdypet. 

 

 

 

Med hilsen  

 

 

Erik Blom-Dahl (e.f.)  

ekspedisjonssjef 

 Anders Uldal 

 førstekonsulent 
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