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POVZETEK 

Povezana, pametna, hibridna 

Zaradi hitrega zbliževanja tehnologij v današnjih časih ni enotnega razumevanja pomena 

izraza „povezana televizija“. Veliko jih meni, da se izraz nanaša na tehnologije, ki 

uporabljajo širokopasovno povezavo za prikazovanje vsebine z zamikom, vsebine na 

zahtevo in vsebine OTT ter aplikacij in interaktivnih funkcij na televizijskih zaslonih, drugi – 

ki morda bolj zaznavajo spremembe v potrošniških vzorcih – pa imajo raje pojem 

„večzaslonska televizija“.  Skupna lastnost je, da lahko zaslon, na katerem se prikazuje 

(predvajani) televizijski program, prek odprtega (širokopasovnega) interneta ali prek 

zaprtega omrežja, komunicira s platformo ali spletnim mestom ponudnika.  

Stanje tehnologije 

Za ta povezan, večzaslonski svet je značilna velika razdrobljenost na področju tehnoloških 

rešitev in standardov, ki so posledica kompleksnih dejavnikov ter interakcije med trgi in 

tehnologijami. Med dejanskimi tehnološkimi standardi, ki se trenutno uporabljajo v Evropski 

uniji za povezano televizijo, so HbbTV in Freeview v Združenem kraljestvu ter MHP v Italiji. 

Ti standardi morajo tekmovati oziroma se soočati z drugimi standardi, kot sta Android ali 

iOS, ki sta vgrajena v različne tablične računalnike, mobilne telefone in televizorje, ter z 

drugimi prilagojenimi standardi, kot sta X BOX 360 in PS3, ki dosegajo na milijone 

uporabnikov2 prek igralnih konzol, ki so že združljive s televizijami. Klasična linearna 

televizija je navkljub vse bolj razširjeni večzaslonskosti presenetljivo trdoživa in bo verjetno 

ostala ključen element prikazovanja vsebine še zelo dolgo, tudi če bo morda v prihodnje do 

televizijskega signala treba dostopati s klikom v aplikaciji in ne prek številke kanala. 

Standardi in interoperabilnost/večzaslonskost 

Priložnosti za rast ovira množenje lastniških rešitev, pomanjkanje skupnih standardov ter 

nesimetričen infrastrukturni in tehnološki razvoj v EU. Vse večja prilagodljivost potrošnikov 

v zvezi s porabo vsebine in mobilnostjo je v središču boja pomembnejših deležnikov za 

nadzor nad prostorom zbliževanja pri uvajanju povezane televizije. Zaradi pomanjkanja 

interoperabilnosti morajo vsi operaterji razvijati posebne vmesnike za različne naprave. 

Vendar pa so trije evropski standardi (HbbTV, Freeview in MHP), ki so vgrajeni v 

televizijske sprejemnike, lahko združljivi s standardom HTML5 in lastniškimi sistemi. 

Trg  

Do konca leta 2012 je število nameščenih pametnih televizij doseglo 104 milijone, od 

katerih jih je bilo 22,7 % v petih največjih državah EU (podatkov za EU27 ni). V povprečju 

ima samo ena tretjina gospodinjstev s pametno televizijo učinkovito internetno povezavo in 

televizijo uporablja na „pameten“ način. 

„Prehranska veriga“ povezane televizije 

Prehajanje med sektorji, zainteresiranimi za povezano televizijo, poteka v več smeri: 

skupine, ki se ukvarjajo z avdiovizualno vsebino, se želijo vse boj vertikalno povezovati v 

vse stopnje gospodarskega cikla vsebine, od razvoja do produkcije, od urednikovanja do 

distribucije, telekomunikacijska podjetja in ponudniki internetnih storitev pa se horizontalno 

povezujejo v okviru objavljanja, maloprodaje in distribucije vsebine. Istočasno nekatere 

znamke spletnih videovsebin OTT, ki so bile na začetku svojega delovanja omejene na 

velike količine vsebine nizke vrednosti, ki so jo ustvarjali uporabniki, ali na posamezne 
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žanre, utrjujejo svojo prisotnost na trgu s promocijo in distribucijo profesionalno narejene 

premijske vsebine. Ponudniki OTT in ponudniki internetnih storitev vstopajo na nova 

področja združevanja in distribucije vsebine v konvergentnem prostoru povezane televizije.  
 

Ti premiki na področju povezovanja vsebine v okviru strojne opreme povezane televizije 

vključujejo razvoj novih oblik partnerstev med proizvajalci in drugimi deležniki, vključno s 

producenti, distributerji, radiotelevizijami ali storitvami OTT s ponudbami videa na zahtevo 

itd. Partnerski model v bistvu daje vsem deležnikom, tudi večjim konglomeratom, 

priložnost, da naenkrat uresničijo več strateških ciljev, npr. izvajanje raziskav in razvoja, 

razvoj kroga potrošnikov in povečanje povprečnega prihodka na uporabnika. 

Postopen prehod na nelinearno porabo bo vplival na financiranje vsebine 

Trend nelinearne porabe se bo nadaljeval s pomembnimi razlikami med evropskimi 

državami, ki odražajo nesimetričnost v stopnji razvitosti širokopasovne infrastrukture in 

kulturnih navadah. Poraba videovsebine „na zahtevo“, vključno z vsebino, ki jo ustvarjajo 

uporabniki, videom na zahtevo in televizijo z zamikom, postaja vse pomembnejša zaradi 

vse večje uveljavljenosti širokopasovne povezave in interneta po vsem svetu: daleč 

največji delež nelinearne porabe povezane televizije trenutno pripada storitvam z zamikom 

in dopolnilnim storitvam linearnih radiotelevizij. Kljub temu bo lahko skupni vpliv 

kombinirane porabe storitev ponudnikov, ki ponujajo zgolj OTT in niso povezani z 

radiotelevizijami, na trg avdiovizualne vrednostne verige sčasoma veliko večji kot njihov 

delež občinstva. Ta razvoj bo lahko vplival na prihodke linearnih radiotelevizij in na njihovo 

zmožnost vlaganja v vsebino.  

Uveljavljanje in izkušnje potrošnikov  

Gledalci vse pogosteje uporabljajo drugi (ali tretji) zaslon za pretočno predvajanje ali 

prenašanje vsebine, ki izvira iz glavnega zaslona ali je morda enaka kot na njem.  V 

odgovor na ta pomembno vedenjsko spremembo tako tradicionalni kot novi medijski 

konglomerati razvijajo nove aplikacije za tablične računalnike in pametne telefone, ki 

omogočajo nemoten prenos vsebine s prvega na drugi zaslon in nazaj. 

Regulativni izzivi 

Obstajajo številna regulativna vprašanja glede razvoja povezane televizije v Evropi: 

 

 vprašanja, povezana s temeljnimi pravicami državljanov EU in varstvom 

potrošnikov, kot so čim bolj sporazumna zaščita mladoletnikov, obveščanje 

potrošnikov, zasebnost in osebni podatki, pravica do odgovora, pravica do popravka, 

obrekovanje, klevetanje ali blatenje; 

 vprašanja, povezana s politiko EU, zlasti politiko notranjega trga in kulturno politiko, 

me katera sodijo tehnični standardi, interoperabilnost, dostop do tehnologije (npr. 

upravljanje digitalnih pravic), spodbujanje in financiranje evropskih del, enak dostop 

do zakonite vsebine, obveznost prenosa; 
 

 

 vprašanja, posebej povezana z ureditvijo notranjega trga, protimonopolnimi ukrepi 

in konkurenco, kot so monopoli in zloraba prevladujočega položaja, diskriminatorno 

določanje cen, konkurenčna ozka grla pri distribuciji, najdljivost vsebine z iskanjem;  
 to lahko vpliva na številne direktive (o avdiovizualnih medijskih storitvah, o e-

poslovanju in prodaji na daljavo, o pravicah državljanov in elektronski komunikaciji, 

o radijskem spektru, o dostopu). 
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Zaključki 

Lastniške aplikacije niso prevladujoči model, temveč samo ena od možnosti uporabe 

povezane televizije. Linearna radiotelevizija še vedno močno vpliva na vzorec porabe 

povprečnega evropskega uporabnika. Deležniki, zainteresirani za povezano televizijo, 

razvijajo strategije, ki ustvarjajo nekakšen ekosistem ter temeljijo na partnerstvih in/ali 

združitvah in pridobitvah, v katerih lahko sodelujejo evropska mala in srednja podjetja. Te 

strategije združevanja omogočajo zainteresiranim stranem stroškovno učinkovito promocijo 

cele vrste aplikacij, katerih namen je preusmeriti potrošnika k uporabi povezane televizije. 
 

Povezana televizija ponuja izjemno priložnost za rešitev težav, ki omejujejo kroženje 

evropskih del, izobraževalno razsežnost televizije, interaktivno obogatitev vsebine in 

širjenje večjezičnosti. Povezana televizija bo vsem evropskim državljanom s fizičnimi ali 

duševnimi motnjami omogočila možnosti za boljši dostop do kulture, izobraževanja in 

obveščanja, kakršnih doslej še ni bilo, ter bo tako prispevala ne samo h gospodarski rasti 

Evrope, temveč tudi k njeni socialni koheziji in splošno dobrobiti. 

Priporočila 

Trenutno ni čas niti za drastične deregulativne ukrepe niti za mirovanje. Primerne so lahko 

usmerjene regulativne prilagoditve na področjih, na katerih lahko takšno posredovanje 

pomaga spodbuditi inovacije, zagotoviti pošteno konkurenco in zaščititi potrošnike.  
 

Za premijske vsebine bi lahko evropska skupnost ustvarjalcev zahtevala stalne dolgoročne 

spodbujevalne politike, ki bi popravile ponavljajoče se tržne neuspehe in neenake 

konkurenčne pogoje v primerjavi s ponudbami vsebine iz tretjih držav.  Takšne spodbude bi 

morala spremljati pravila delovanja, ki bi zagotovila, da je tovrstno vsebino mogoče najti in 

prepoznati ter upoštevati njeno izvirno obliko, nobeni drugi strani pa ne bi smelo biti 

dovoljeno, da brez dovoljenja ustvarja prihodke z dodatki k tej vsebini. 
 

Možen je omejen pregled določenih vidikov obstoječih direktiv, da se zagotovi primernost 

evropske pravne ureditve za razvoj tega naprednega sektorja. Še zlasti pomembne so 

direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah, direktiva o univerzalni storitvi in direktiva o 

elektronskem poslovanju (glej str. 29 za pregledno tabelo z morebiti upoštevnimi 

direktivami). 
 

Zaradi števila direktiv, ki se lahko navezujejo na vprašanja povezane televizije, je morda 

priporočljivo, da EP naroči ločeno informativno obvestilo, osredotočeno samo na pravne in 

regulativne vidike (npr. od razmisleka o strateških regulativnih izzivih do posameznih 

členov v ustreznih direktivah itd.). 

 

Evropski parlament mora spodbujati posvetovanja med deležniki in zagotoviti, da v 

središču razvoja povezane televizije ostane enak dostop za vse evropske državljane.  


