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AUDIOVIZUÁLNA A MEDIÁLNA POLITIKA

Audiovizuálnu politiku v EÚ upravujú články 167 a 173 Zmluvy o fungovaní Európskej
únie (ZFEÚ). Kľúčovou súčasťou právnych predpisov v tejto oblasti je smernica
o audiovizuálnych mediálnych službách, ktorá bola revidovaná v roku 2018. Hlavným
nástrojom EÚ na podporu tohto odvetvia (predovšetkým filmového priemyslu) je
podprogram MEDIA, ktorý je súčasťou programu Kreatívna Európa. V Charte
základných práv Európskej únie sa požaduje rešpektovanie „slobody a plurality
médií“.

PRÁVNY ZÁKLAD

V Rímskej zmluve sa nestanovili žiadne priame právomoci v oblasti audiovizuálnej
a mediálnej politiky a nestanovujú sa ani v Zmluve o Európskej únii. Jurisdikcia
týkajúca sa mediálnej politiky vyplýva z rozličných článkov ZFEÚ s cieľom vytvárať
politiky pre rozličné sektory mediálnych a komunikačných technológií. Je to nevyhnutné
vzhľadom na zložitú povahu mediálneho tovaru a služieb, ktoré nemožno definovať ani
ako výlučne kultúrny tovar, ani jednoducho ako hospodársky tovar. Právny základ je
obsiahnutý v ZFEÚ vo forme článkov 28, 30, 34 a 35 (voľný pohyb tovaru); 45 – 62
(voľný pohyb osôb, služieb a kapitálu); 101 – 109 (politika hospodárskej súťaže);
114 (technologická harmonizácia a aproximácia); 165 (vzdelávanie); 166 (odborné
vzdelávanie); 167 (kultúra); 173 (priemysel); a 207 (spoločná obchodná politika).

CIELE

EÚ podľa článku 167 ZFEÚ podporuje spoluprácu medzi členskými štátmi a v prípade
potreby podporuje a dopĺňa ich činnosť v oblasti umeleckej a literárnej tvorby vrátane
audiovizuálnej oblasti. Cieľom EÚ v audiovizuálnej oblasti je vytvoriť jednotný európsky
trh audiovizuálnych služieb. Zohľadnenie kultúrnych aspektov sa takisto vyžaduje
vo všetkých politikách EÚ. Rozhodnutia sa prijímajú podľa riadneho legislatívneho
postupu.

DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY

A. Regulačný rámec
1. Smernica o audiovizuálnych mediálnych službách
Vývoj nových technológií rozhlasového a televízneho vysielania v 80. rokoch minulého
storočia viedol k zvýšeniu počtu komerčných televíznych staníc v EÚ, ktorých
vysielanie bolo možné prijímať v niekoľkých krajinách. Vznikla tým potreba stanoviť
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spoločné minimálne normy, ktoré boli prvýkrát stanovené v smernici o televízii bez
hraníc (89/552/EHS) v roku 1989. Pri prvej revízii v roku 1997 bola zavedená
zásada krajiny pôvodu, podľa ktorej vysielatelia patria do jurisdikcie členského štátu,
v ktorom majú sídlo. Ustanovenia zohľadňujúce nové služby, ako napríklad „video
na požiadanie“ (VOD), boli doplnené do revízie z roku 2007. Táto smernica bola
kodifikovaná v roku 2010 a premenovala sa na smernicu o audiovizuálnych mediálnych
službách.
Správa Komisie z roku 2012 o uplatňovaní smernice o audiovizuálnych mediálnych
službách a jej zelená kniha z roku 2013 s názvom Príprava na plne konvergovaný
audiovizuálny svet: Rast, tvorba a hodnoty sa zameriavajú na trvalý nárast
konvergencie mediálnych služieb a spôsob, akým sa tieto služby využívajú a poskytujú.
S cieľom držať krok s najnovším vývojom Komisia v roku 2016 navrhla ďalšiu revíziu
smernice o audiovizuálnych mediálnych službách. Trojstranné medziinštitucionálne
rokovania o znení sa skončili v polovici júna 2018. Hlavné prvky dohodnutého znenia
sú: 1) zmena limitu pre komerčné oznámenia z 12 minút za hodinu na 20 % za deň
od 6.00 do 18.00 h, 2) ochrana maloletých pred obsahom, ktorý im „môže uškodiť“
na základe rovnakej regulácie, aká sa uplatňuje na tradičné vysielanie a služby na
požiadanie, 3) rozšírenie ustanovení o európskych dielach na poskytovateľov služieb
na požiadanie, ktorí musia zabezpečiť, aby európske diela tvorili aspoň 30 % ich
katalógov, a 4) zahrnutie platforiem na zdieľanie videa do rozsahu pôsobnosti smernice
o audiovizuálnych mediálnych službách na účely boja proti nenávistným prejavom
a ochrany neplnoletých osôb pred škodlivým obsahom. Zmenená smernica (smernica
(EÚ) 2018/1808) bola prijatá Parlamentom a Radou 14. novembra 2018.
S cieľom pomôcť členským štátom transponovať revidovanú smernicu
o audiovizuálnych mediálnych službách do vnútroštátneho práva Komisia v roku 2020
prijala dva súbory usmernení: 1) usmernenia k platformám na zdieľanie videa
a 2) usmernenia k európskym dielam. Očakáva sa, že tieto usmernenia prispejú
k harmonizovanému vykonávaniu a presadzovaniu smernice. Členské štáty mali
transponovať túto smernicu do vnútroštátneho právneho poriadku do 19. septembra
2020. Komisia 23. septembra 2021 podnikla právne kroky proti 19 členským štátom,
ktoré túto lehotu nedodržali.
Čo sa týka ochrany maloletých, pravidlá revidovanej smernice o audiovizuálnych
mediálnych službách doplnili odporúčania z rokov 1998 a 2006 o ochrane neplnoletých
a ľudskej dôstojnosti. V roku 2012 bola prijatá Európska stratégia vytvárania lepšieho
internetu pre deti, ktorá je podporovaná v rámci Nástroja na prepájanie Európy
a prostredníctvom programov, ako je Horizont 2020. Medzi rôzne iniciatívy v tejto
oblasti patrí program Lepší internet pre deti a centrá pre bezpečnejší internet.
2. Autorské právo na digitálnom jednotnom trhu
Európsky parlament a Rada prijali 17. apríla 2019 smernicu o autorskom
práve a právach súvisiacich s autorským právom na digitálnom jednotnom trhu
[(EÚ) 2019/790]. Legislatívnym textom sa zmenili dve predchádzajúce smernice
o otázkach súvisiacich s autorskými právami (smernice 96/9/ES a 2001/29/ES).
Hlavným cieľom smernice bolo zmodernizovať pravidlá týkajúce sa autorského
práva na jednotnom digitálnom trhu, aby bolo možné dosiahnuť niekoľko zásadných
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cieľov: 1) lepší cezhraničný prístup k online obsahu, 2) viac príležitostí na
využívanie materiálov chránených autorskými právami na účely vzdelávania,
výskumu a kultúrneho dedičstva, 3) lepšie fungovanie trhu s autorskými právami
a 4) implementácia Marrákešskej zmluvy do práva Únie. Nový právny predpis má
najväčší vplyv na online platformy, ako sú YouTube, Facebook a Google News.
B. Programy financovania a podporné iniciatívy
1. Kreatívna Európa
Podprogram MEDIA programu Kreatívna Európa je určený na posilnenie
konkurencieschopnosti audiovizuálneho sektora. Dňa 14. decembra 2020 Parlament
a Rada dosiahli dohodu, ktorou sa zabezpečuje financovanie vo výške
2,44 miliardy EUR pre ďalší program Kreatívna Európa (2021 – 2027), z čoho najmenej
58 % sa musí prideliť na zložku MEDIA a až 9 % sa musí prideliť na zložku CROSS-
SECTORAL, ktorá sa čiastočne týka aj audiovizuálneho sektora. Rada prijala svoju
pozíciu v prvom čítaní 13. apríla 2021 a Parlament prijal text v druhom čítaní na
plenárnej schôdzi 19. mája 2021. Nový program formálne nadobudol účinnosť po
uverejnení v úradnom vestníku 28. mája 2021. S cieľom zabezpečiť plynulý prechod
z predchádzajúceho programového obdobia sa však ustanoveniami o retroaktivite
v nariadení zabezpečilo, že nový program Kreatívna Európa nadobudol účinnosť už
1. januára 2021.
Cieľom podprogramu MEDIA je pomôcť odborníkom v audiovizuálnej oblasti rozvíjať
nové zručnosti a tiež stimulovať cezhraničnú spoluprácu a mobilitu a podporiť inovácie
pri tvorbe a produkcii európskych audiovizuálnych diel, ako sú filmy a televízne
programy (fikcia, detské a animované filmy, dokumentárne filmy a krátke filmy),
interaktívne diela (videohry) a európske a medzinárodné koprodukcie. Podporuje
aj celosvetový obeh, propagáciu a online a divadelnú distribúciu (prostredníctvom
distribučných platforiem a titulkovania, dabingu a zvukového opisu) európskych diel
v novom digitálnom prostredí. Program MEDIA, ktorý nadväzuje na úspech svojich
predchodcov – programov MEDIA a MEDIA Mundus, v roku 2021 oslávil 30 rokov
podpory európskych filmov.
Zložka CROSS-SECTORAL podporuje činnosti zamerané na pomoc médiám
prispôsobiť sa štrukturálnym a technologickým výzvam, ktorým čelia, vrátane
posilňovania slobodného, rozmanitého a pluralistického mediálneho prostredia,
kvalitnej žurnalistiky a mediálnej gramotnosti.
2. Akčný plán pre mediálny a audiovizuálny sektor
V decembri 2020 Komisia spustila akčný plán s názvom Európske médiá v digitálnej
dekáde: akčný plán na podporu obnovy a transformácie. Tieto odvetvia, ktoré obzvlášť
zasiahla kríza spôsobená koronavírusom, majú aj naďalej zásadný význam z hľadiska
demokracie, kultúrnej rozmanitosti Európy a digitálnej autonómie. Akčný plán sa
zameriava na tri oblasti činnosti a 10 konkrétnych opatrení s cieľom pomôcť odvetviu:
1) prekonať krízu (t. j. uľahčením prístupu k podpore EÚ, posilnením investícií
a realizáciou iniciatívy NEWS s cieľom spojiť opatrenia a podporu), 2) transformovať
sa tým, že bude stimulovať investície, ktoré mu umožnia prejsť digitálnou a zelenou
transformáciou (t. j. podporou rozvoja európskych mediálnych dátových priestorov,
podporou európskej virtuálnej a rozšírenej priemyselnej koalície v oblasti médií
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a uľahčením diskusií a opatrení umožňujúcich priemyslu stať sa klimaticky neutrálnym
do roku 2050), a napokon 3) umožniť jednotlivcom a spoločnostiam v Európe začať
dialóg s audiovizuálnym priemyslom, podporovať európske mediálne talenty, posilniť
postavenie jednotlivcov v Európe a zlepšiť spoluprácu medzi regulačnými orgánmi.
3. Mediálna gramotnosť a pluralita a sloboda médií
Mediálna gramotnosť je schopnosť získať prístup k médiám, porozumieť a kriticky
zhodnotiť rôzne aspekty médií a mediálneho obsahu a komunikovať v rôznych
kontextoch. Ide o zručnosť, ktorá je veľmi dôležitá pre mladšiu generáciu aj
pre dospelých. EÚ považuje mediálnu gramotnosť za dôležitý faktor aktívneho
angažovania sa v dnešnej informačnej spoločnosti. V záveroch Rady z 30. mája 2016
o rozvoji mediálnej gramotnosti a kritického myslenia prostredníctvom vzdelávania
a odbornej prípravy sa uvádza, že mediálna gramotnosť je dôležitejšia ako kedykoľvek
predtým v ére internetu a sociálnych médií a že musí tvoriť neoddeliteľnú súčasť
vzdelávania a odbornej prípravy na všetkých úrovniach. Okrem toho Komisia
v roku 2019 zorganizovala prvý celoeurópsky týždeň mediálnej gramotnosti a zvolala
stretnutie expertnej skupiny pre mediálnu gramotnosť, na ktorom sa stretávajú
rôzne zainteresované strany a koná sa raz ročne. Revíziou smernice o smernice
o audiovizuálnych mediálnych službách z roku 2018 sa posilnila aj úloha mediálnej
gramotnosti (článok 33 písm. a) a článok 28 písm. b)). Okrem toho sa v rámci
podprogramu MEDIA programu Kreatívna Európa (2021 – 2027) začne nový program
mediálnej gramotnosti.
Pluralita médií si vyžaduje transparentnosť, slobodu a rozmanitosť v mediálnom
priestore. V roku 2011 zriadil Európsky univerzitný inštitút Centrum pre pluralitu
a slobodu médií, ktoré spolufinancovala EÚ. Okrem toho EÚ zaviedla Monitorovanie
plurality médií (MPM) vo všetkých členských štátoch a v roku 2016 vybrala
kandidátske krajiny. Ide o vedecký nástroj určený na identifikáciu potenciálnych rizík
pre pluralitu médií na základe súboru ukazovateľov. V roku 2018 sa MPM upravilo
a zmodernizovalo. Uvedené iniciatívy svedčia o pretrvávajúcom úsilí EÚ zlepšiť
ochranu plurality a slobody médií v Európe a určiť, aké opatrenia treba v tomto smere
prijať na úrovni EÚ alebo vnútroštátnej úrovni.
S cieľom podniknúť ďalšie kroky na ochranu slobody a plurality médií Komisia predložila
európsky zákon o slobode médií ako jednu z nových politických iniciatív obsiahnutých
v jej pracovnom programe na rok 2022, ktorý bol uverejnený 19. októbra 2021.
Nový zákon o slobode médií bude zameraný na riešenie potreby mechanizmov,
ktoré by zvýšili transparentnosť, nezávislosť a zodpovednosť v súvislosti s činnosťami
ovplyvňujúcimi kontrolu a slobodu tlače, na posilnenie správy verejných médií
a predchádzanie riziku ich politizácie.
4. Ďalšie iniciatívy
Európske filmové dedičstvo
Dňa 16. novembra 2005 Parlament a Rada uverejnili svoje odporúčanie týkajúce
sa filmového dedičstva a konkurencieschopnosti súvisiacich priemyselných činností,
v ktorom sa členské štáty naliehavo vyzývajú, aby metodicky zbierali, katalogizovali,
zachovávali a obnovovali filmové dedičstvo EÚ, aby ho bolo možné odovzdať budúcim
generáciám. Od členských štátov sa tiež žiada, aby každé dva roky podávali správy
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o tom, čo v tejto súvislosti urobili, aby Komisia mohla na základe týchto informácií
vypracovať správu o vykonávaní. Podpora európskeho audiovizuálneho dedičstva
sa výslovne uvádza aj ako jedna z priorít podprogramu MEDIA nového programu
Kreatívna Európa 2021 – 2027.
Okrem toho EÚ počas filmového festivalu v Cannes usporadúva debaty a panelové
diskusie o rôznych témach, napríklad o financovaní filmu, filmovej distribúcii, získavaní
divákov a inováciách. V roku 2005 bolo vytvorené Európske filmové fórum ako
platforma na štruktúrovaný dialóg medzi tvorcami politiky a audiovizuálnym odvetvím.
Od roku 2004 sa udeľuje cena s názvom Nový talent v EÚ s cieľom propagovať
prácu mladých európskych režisérov, ktorí absolvovali odbornú prípravu financovanú
programom MEDIA. European Border Breakers Award bola cenou pre začínajúcich
umelcov, ktorá bola zavedená v roku 2004 a spolufinancovaná z programu Kreatívna
Európa. V roku 2019 bola premenovaná na Music Moves Europe Talent Awards.

ÚLOHA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Parlament zdôrazňuje, že EÚ by mala stimulovať rast a konkurencieschopnosť
audiovizuálneho odvetvia, pričom uznal jeho širší význam pre zachovanie kultúrnej
rozmanitosti.
1. Smernica o audiovizuálnych mediálnych službách
Parlament vo svojich uzneseniach o televízii z 80. a začiatku 90. rokov 20. storočia
opakovane požadoval vytvorenie spoločných technických noriem pre priame
satelitné vysielanie a pre televíziu s vysokým rozlíšením. Schválenie smernice
o audiovizuálnych mediálnych službách v roku 2010 bolo výsledkom rokovaní medzi
Parlamentom a Radou, v ktorých sa zohľadnila väčšina námietok, ktoré Parlament
vyjadril počas prvého čítania.
Parlament veľmi pozorne sleduje vykonávanie smernice o audiovizuálnych mediálnych
službách. Vo svojom uznesení z roku 2013 o vykonávaní smernice o audiovizuálnych
mediálnych službách Parlament predložil niekoľko pripomienok a odporúčaní, najmä
pokiaľ ide o prístupnosť a propagáciu európskych audiovizuálnych diel, ochranu
maloletých, reklamu, budúce výzvy a medzinárodnú konkurenciu.
Vo svojom uznesení z roku 2013 o hybridnej televízii (Connected TV) Parlament vyzval
Komisiu, aby vyhodnotila potrebu prepracovať smernicu o audiovizuálnych mediálnych
službách a ostatné súčasné požiadavky stanovené v nariadeniach o sieťach
a médiách. Potreba revízie sa vzťahovala najmä na pravidlá vysledovateľnosti
a nediskriminačného prístupu k platformám, rozšírenie koncepcie platforiem
a prispôsobenie existujúcich nástrojov novému vývoju.
Dňa 12. marca 2014 Parlament prijal uznesenie o príprave na plne konvergovaný
audiovizuálny svet (v reakcii na zelenú knihu Komisie na tú istú tému). Parlament v ňom
zohľadňuje konvergenciu trhov, zdôrazňuje potrebu zachovať prístup a vyhľadateľnosť
a chrániť rozmanitosť a modely financovania a analyzuje infraštruktúru a frekvencie,
hodnoty a regulačný rámec.
Výbor pre kultúru a vzdelávanie (výbor CULT), ktorý je výborom zodpovedným za
túto oblasť, o svojej správe hlasoval v apríli 2017 v rámci riadneho legislatívneho
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postupu týkajúceho sa revízie smernice o audiovizuálnych mediálnych službách, ktorú
začala Komisia v roku 2016, a rozhodol sa otvoriť medziinštitucionálne rokovania
s Radou. Po ukončení rokovaní sa revidovaný právny predpis teraz vzťahuje nielen na
vysielateľov, ale aj na platformy videa na požiadanie a na zdieľanie videa, napríklad
Netflix, YouTube a Facebook, ako aj na živé vysielanie na platformách na zdieľanie
videa. Vyjednávačom Parlamentu sa tiež podarilo zabezpečiť zvýšenú ochranu detí,
prísnejšie pravidlá týkajúce sa reklamy a požiadavku, aby aspoň 30% obsahu
v programoch na televíznych kanáloch a platformách VOD tvorili diela vytvorené v EÚ.
2. Kreatívna Európa
V nadväznosti na svoje uznesenie z roku 2011 o európskej kinematografii v digitálnom
veku Parlament v uznesení z 28. apríla 2015 o európskom filme v digitálnom veku
vyjadruje silnú podporu európskym filmárom a zdôrazňuje úlohu finančnej podpory
poskytovanej podprogramom MEDIA v rámci programu Kreatívna Európa na obdobie
2014 – 2020. Zdôrazňuje tiež význam filmovej gramotnosti a získavania nových
divákov.
Uznesenie Parlamentu z 11. septembra 2012 o internetovej distribúcii audiovizuálnych
diel v Európskej únii skúma aspekty autorských práv a výzvy, ktoré prináša digitálna
dostupnosť audiovizuálnych diel. Správu o vykonávaní programu Kreatívna Európa na
obdobie 2014 – 2020, a teda aj podprogramu MEDIA, výbor CULT prijal v januári 2017
a príslušné uznesenie bolo v pléne prijaté 2. marca 2017. V uznesení sa zdôraznil
význam primeraného rozpočtu, zjednodušených administratívnych postupov a podpory
pri umožňovaní prístupu malých organizácií alebo projektov k financovaniu.
Dohoda medzi Parlamentom a Radou o programe Kreatívna Európa na roky
2021 – 2027 bola schválená na schôdzi výboru CULT 11. januára 2021. Výbor
10. mája 2021 hlasoval za to, aby sa odporučilo schválenie znenia, ktoré bolo formálne
prijaté na plenárnej schôdzi 19. mája 2021.
3. Akčný plán pre mediálny a audiovizuálny sektor
V nadväzujúcej iniciatívnej správe k akčnému plánu Komisie pre médiá z roku 2020,
o ktorej sa hlasovalo vo výbore CULT v septembri 2021, a v príslušnom uznesení
prijatom na plenárnej schôdzi 20. októbra 2021 poslanci EP vyzvali na vytvorenie
stáleho fondu EÚ pre spravodajské médiá s cieľom chrániť nezávislosť európskej
žurnalistiky, varovali, že rozmanitosť médií je ohrozená koncentráciou vlastníctva
a ovládaním médií vládou, a zdôraznili naliehavú potrebu riešiť problém značného
rušivého vplyvu globálnych online platforiem.
4. Mediálna gramotnosť
Výbor CULT hlasoval o iniciatívnej správe o mediálnej gramotnosti v digitálnom
svete v novembri 2008 a príslušné uznesenie bolo prijaté na plenárnom zasadnutí
16. decembra 2008. V tejto správe sa zdôrazňovala ústredná úloha mediálnej
gramotnosti v „politickej kultúre a aktívnej účasti občanov Únie“. Toto uznesenie
predstavovalo dôležitý krok smerom k ďalšej činnosti EÚ v tejto oblasti.
Parlament v uznesení z roku 2019 o zahraničnom zasahovaní do volieb
a dezinformáciách vo vnútroštátnych a európskych demokratických procesoch
naliehavo vyzval členské štáty, aby do svojich školských osnov zahrnuli špecifické
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kurzy mediálnej gramotnosti s cieľom zlepšiť mediálnu gramotnosť už od raného veku.
Tejto téme venoval veľkú pozornosť aj vo svojom uznesení z roku 2020 o posilnení
slobody médií, v ktorom vyzval Komisiu a členské štáty, aby zintenzívnili svoje úsilie
o posilnenie politík v oblasti vzdelávania, ktoré podporujú mediálnu gramotnosť.
5. LUX – Európska filmová cena publika
LUX – Európska filmová cena publika, ktorá sa nazýva aj Cena publika LUX,
je novovytvorené ocenenie založené na Cene LUX, filmovej cene Európskeho
parlamentu vytvorenej v roku 2007 a na Cene publika, ktorú od roku 1997 udeľuje
Európska filmová akadémia. Zameriava sa na podporu distribúcie a viditeľnosti
európskych filmov v celej EÚ tým, že dáva európskemu publiku aktívnu úlohu tým, že
hlasuje za svoje obľúbené filmy, a že vybavuje tri filmy nominované na cenu titulkami
v 24 úradných jazykoch EÚ, ako aj pre nepočujúcich a nedoslýchavých.

Katarzyna Anna Iskra
04/2022
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