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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Smernica, ktorá nám bola predložená na diskusiu a schválenie, predstavuje aktualizáciu •
smernice z roku 1989 (89/552/EHS), ktorej cieľom bolo umožniť rozšírenie 
televízneho vysielania na celé územie EHS.    
V porovnaní s vtedajším prostredím sa v dôsledku technologického rozvoja zvýšil po•

čet rozličných platforiem, prostredníctvom ktorých je možné šíriť a prijímať
audiovizuálny obsah. Predovšetkým sa však zásadne zmenili  charakteristické znaky 
obchodného modelu v audiovizuálnom odvetví. Trh predajcu sa postupne stal trhom 
spotrebiteľa, ktorý sa z pasívneho odberateľa ponuky určovanej prakticky výhradne 
distribútorom zmenil tak, že teraz sám rozhoduje o tom, čo bude spotrebúvať, pričom v 
budúcnosti sa takto bude meniť čoraz viac.      
Jedným z dôsledkov, ktoré takýto nový obchodný model priniesol a ktoré – zdôraz•
ňujeme – v budúcnosti ešte prinesie, je radikálna zmena zdrojov financovania 
audiovizuálneho priemyslu jednak vo výrobe, ale aj v distribúcii. Čo sa týka dvoch tradi
čných foriem financovania, t. j. licenčných poplatkov a príjmov z reklamy, ich význam 
čoraz viac klesá a nahrádza ich platobný systém, v rámci ktorého sú ceny určované na 
základe druhu a kvality služby požadovanej užívateľom. Predpokladá sa teda, že 
hospodársky význam tohto priemyselného odvetvia bude vo významnej miere ustavične 
rásť, pričom sa zintenzívni hospodárska súťaž na globálnej úrovni. 
Na jednej strane takýto možný budúci vývoj spôsobí, že potreba vytvorenia skutočného •
jednotného európskeho trhu schopného konkurovať americkému trhu a expandujúcim 
trhom v Indii, Latinskej Amerike a Číne, ktorý by fungoval aj za hranicami jazykových 
bariér a rozmanitosti národných predpisov, sa stane ešte nevyhnutnejšia a naliehavejšia 
Na druhej strane vzniká potreba zavedenia pravidiel, ktorými by sa sledoval, 
podporoval a napomáhal postupný technologický rozvoj, a to najmä s ohľadom na to, 
že v budúcnosti sa bude v čoraz väčšej miere vychádzať v ústrety záujmom spotrebiteľa 
širokým rozsahom možností, ktoré ponúka samotná technológia.
Zároveň je potrebné uznať, že nezvyčajný charakter predmetného produktu, t.  j. •
audiovizuálnej služby, predstavuje špecifické problémy, čiastočne spojené s ešte stále 
dosť diferencovanou mierou citlivosti v rámci jedného štátu, ako aj s potrebou uznávať
určitú hodnotu – kultúrnu identitu – ktorej ochrana je základnou črtou tzv. európskeho 
modelu.   
Ďalej je potrebné si pripomenúť, že na rozdiel od roku 1989 sa Európska únia rozhodla •
zamerať sa v rámci svojej politickej stratégie na dosiahnutie vedúceho geopolitického a 
geoekonomického postavenia v kontexte rozvoja globálneho hospodárstva, tzv. 
lisabonskej stratégie prijatej v roku 2000, ktorá si na rok 2010 kladie za cieľ urobiť z 
Európskej únie „najdynamickejšiu a konkurencieschopnú vedomostnú ekonomiku na 
svete schopnú trvalo udržateľného hospodárskeho rastu s viacerými a lepšími 
pracovnými príležitosťami a väčšou sociálnou súdržnosťou a ohľadom na životné
prostredie“.           
V tejto súvislosti je zrejmé, že budúcnosť hospodárskeho odvetvia, ktoré je predmetom 
tejto smernice, je rozhodujúcim prvkom úspechu tejto stratégie.   Vzniká preto potreba 
prijať regulačný rámec, ktorý by mal reštriktívny charakter a rovnako ako ostatné
politické ciele Európskej únie by vychádzal z potreby umožniť európskemu priemyslu 
stať sa konkurencieschopným na globálnej úrovni voči konkurentom z iných častí sveta. 
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Revízia smernice 89/552/EHS sa preto bude musieť uberať týmto smerom, a teda bude 
musieť byť formulovaná tak, aby sa uviedol do súladu záujem verejnosti ako celku, 
spotrebiteľa a priemyslu.  Zdôrazňujeme, že je potrebné prijať prístup, ktorý by umo
žnil súčinnosť medzi týmito rôznymi záujmami.
Z tohto hľadiska znenie návrhu Európskej komisie je v zásade orientované týmto •
smerom, a preto by ho mal Parlament schváliť. Treba však zamietnuť alternatívy, ktoré
vychádzajú buď zo zachovania regulačného rámca, ktoré je v súčasnosti v platnosti 
(smernica o televízii bez hraníc pre tzv. lineárne služby, smernica o elektronickom 
obchode pre nelineárne služby), alebo zo zmeny konkrétnych noriem pre lineárne slu
žby.
Definícia tzv. audiovizuálnych mediálnych služieb je naším spoločným cieľom, hoci je •

potrebné presnejšie vymedzenie toho, čo patrí do rozsahu tzv. nelineárnych mediálnych 
služieb na to, aby sa umožnilo jasnejšie rozlišovanie medzi službami a mediálnymi slu
žbami. Existujú oprávnené obavy, že príliš široký rozsah uplatňovania môže obmedziť
schopnosť Európy pri skúmaní nových foriem šírenia nových produktov.  Pozmeňujúce 
a doplňujúce návrhy, ktoré v tejto súvislosti predkladáme, majú za cieľ dosiahnutie 
uvedených cieľov.  
Naše pozmeňujúce a doplňujúce návrhy majú takisto za cieľ posilniť európsku •
priemyselnú štruktúru, najmä čo sa týka odvetvia produkcie obsahu vysielania, a to tak, 
aby sa jej subjekty stali konkurencieschopnými voči konkurentom z USA, príp. 
konkurentom z Indie, Latinskej Ameriky a Číny.     
Vzhľadom na tento cieľ je dôležité zdôrazniť význam vhodného systému správy užívate
ľských práv týkajúcich sa audiovizuálneho obsahu, ktorý by mal umožňovať posilnenie 
nezávislého priemyslu na výrobu obsahu vysielania. Je teda žiaduce, aby príslušné
miesta zohľadnili tento celkový rámec, pričom je potrebné uviesť ho do súladu s cieľmi 
tejto smernice.
Na základe rovnakej filozofie podporujeme myšlienku správnej regulácie umiestňovania 
produktov, ako aj definíciu netrestných pravidiel, ktoré by upravovali oblasť
propagácie a reklamy ako celku. Zároveň však treba brať ohľad na skutočnosť, že ak 
spotrebitelia budú mať možnosť výberu zo širšej ponuky, priemysel bude nútený
vyhýbať sa tomu, aby ponúkal možnosti, ktoré sú proti záujmom spotrebiteľa, keďže 
široká škála možností bude viesť k výberu produktov, ktoré sa považujú za najlepšie a 
vyhovujú vkusu spotrebiteľa. Táto zmena v potrebách a očakávaniach užívateľov zni
žuje potrebu kontroly zo strany verejných orgánov.  

Na záver by sme chceli podporiť samoreguláciu, a to aj vedľa koregulácie: sme si vedomí toho, 
že možnosť prijatia zákona v tomto zmysle je značne obmedzená  medziinštitucionálnou 
dohodou o lepšej právnej úprave z 31. 12. 2003.  Technologický vývoj, ktorý vplýva na 
pravidlá trhu, je však taký rýchly, že si vyžaduje reguláciu, ktorou by bolo možné spojiť
potrebu ochrany hodnôt a cieľov všeobecného záujmu a zároveň zaručiť pre európsky 
priemysel potrebnú pružnosť a konkurencieschopnosť.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre kultúru a vzdelávanie, aby ako 
gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
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1 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

Text predložený Komisiou1 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Odôvodnenie 1

V smernici 89/552/EHS sa koordinujú určité
ustanovenia zákonov, iných právnych 
predpisov alebo správnych opatrení v 
členských štátoch týkajúce sa vykonávania 
činností televízneho vysielania. Nové
technológie prenosu audiovizuálnych 
mediálnych služieb si však žiadajú úpravu 
regulačného rámca, ktorá by zohľadnila 
dosah štrukturálnych zmien 
a technologického rozvoja na obchodné
modely, najmä na financovanie komerčného 
vysielania, a zabezpečovala optimálne 
podmienky konkurencieschopnosti pre 
európske informačné technológie, mediálny 
priemysel a služby.

V smernici 89/552/EHS sa koordinujú určité
ustanovenia zákonov, iných právnych 
predpisov alebo správnych opatrení v 
členských štátoch týkajúce sa vykonávania 
činností televízneho vysielania. Nové
technológie prenosu audiovizuálnych 
mediálnych služieb si však žiadajú úpravu 
regulačného rámca, ktorá by zohľadnila 
dosah štrukturálnych zmien, šírenie informa
čných a komunikačných technológií (IKT)
a technologického rozvoja na obchodné
modely, najmä na financovanie komerčného 
vysielania, a zabezpečovala optimálne 
podmienky konkurencieschopnosti pre 
európske informačné technológie, mediálny 
priemysel a služby.

Odôvodnenie

Šírenie informačných a komunikačných technológií sa výrazne prejavuje na spoločenských a 
hospodárskych štruktúrach. Ich šírenie najmä spustilo ďalší technologický rozvoj, ktorý
zmenil štruktúry a úlohu viacerých obchodných modelov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Odôvodnenie 4

Tradičné audiovizuálne mediálne služby a 
nastupujúce audiovizuálne mediálne služby 
na požiadanie ponúkajú významné pracovné
príležitosti v Spoločenstve, najmä v malých 
a stredných podnikoch, a podporujú
ekonomický rast a investície.

Tradičné audiovizuálne mediálne služby a 
nastupujúce audiovizuálne mediálne služby 
na požiadanie ponúkajú významné pracovné
príležitosti v Spoločenstve, najmä v malých 
a stredných podnikoch, a podporujú
ekonomický rast a investície, a tiež zlepšujú
životné podmienky a tým posilňujú
konkurencieschopnosť európskych 
podnikov.
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Odôvodnenie

Tvorba pracovných miest a ponuka významných pracovných príležitostí je mimoriadne dôle
žitý faktor rozvoja priemyselného sektora v Európe. Podpora rastu a produktivity vo všetkých 
priemyselných sektoroch je jedným z najdôležitejších cieľov Európskeho spoločenstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Odôvodnenie 5

(5) Pre európske spoločnosti poskytujúce 
audiovizuálne mediálne služby existuje 
právna neistota a nerovnaké súťažné
podmienky, čo sa týka právneho režimu, 
ktorým sa riadia nastupujúce služby na po
žiadanie, preto je potrebné nielen vyhnúť sa 
narušovaniu hospodárskej súťaže, ale aj zlep
šiť právnu istotu a uplatniť aspoň základný
stupeň koordinovaných pravidiel na všetky 
audiovizuálne mediálne služby.

Pre európske spoločnosti poskytujúce 
audiovizuálne mediálne služby existuje 
právna neistota a nerovnaké súťažné
podmienky, čo sa týka právneho režimu, 
ktorým sa riadia nastupujúce služby na po
žiadanie, preto je potrebné nielen vyhnúť sa 
narušovaniu hospodárskej súťaže, prispievať
k dokončeniu vnútorného trhu a 
jednotného informačného priestoru, ale aj 
zlepšiť právnu istotu a uplatniť aspoň
základný stupeň koordinovaných pravidiel na 
všetky audiovizuálne mediálne služby.

Odôvodnenie

Dôvodom  na vypracovanie novej smernice je prispôsobenie právnych predpisov najnovšiemu 
technologickému rozvoju na trhu a ponuka jedného právneho textu týkajúceho sa zabezpe
čenia vysielacích činností hráčom na trhu, čo prispeje k tvorbe jednotného informačného 
priestoru, jedného z troch pilierov iniciatívy i2010.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Odôvodnenie 6 A (nové)
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(6a) Počas lisabonskej Európskej rady v 
roku 2000 spustila Európska únia 
ambiciózny program s cieľom vytvoriť z 
Európy do roku 2010 „celosvetovo 
najdynamickejšie a 
najkonkurencieschopnejšie hospodárstvo 
založené na poznatkoch”. Lisabonská
stratégia sa opätovne spustila v roku 2005 
počas strednodobého prehodnotenia s tým, 
že ide o dôležitú súčasť zlepšovania 
blahobytu, podpory konkurencieschopnosti 
a produktivity v EÚ. Za týmto účelom a v  
kontexte lisabonskej stratégie je potrebné
zamerať sa na politiky, ktoré budú mať
pozitívny vplyv na dokončenie vnútorného 
trhu, redukciu prekážok pre 
konkurencieschopnosť a pozdvihnutie 
informačných a komunikačných 
technológií s perspektívou vytýčenia cesty 
smerom ku konkurencieschopnému 
hospodárstvu založenému na poznatkoch.

Odôvodnenie

Lisabonská stratégia je hlavným  nástrojom činnosti EÚ pri podpore konkurencieschopnosti 
európskych podnikov, zlepšovaní blahobytu a životných podmienok. Tvorí základ pre podporu 
produktivity európskeho priemyslu a európskeho vysielania ako jeho súčasti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Odôvodnenie 6 B (nové)

(6b)Vytvorenie silného európskeho 
priemyslu bolo jedným z hlavných cieľov 
stanovených v lisabonskej agende. Za týmto 
účelom možno dosiahnuť produktivitu a 
popredné miesto v technologickom rozvoji 
vo všetkých hospodárskych odvetviach 
pomocou rozsiahlych investícií a vyu
žívaním komunikačných technológií v 
konkurenčnom prostredí, ktoré podnieti 
správnu regulačnú rovnováhu 
prispievajúcu k vytvoreniu  dôvery 
spotrebiteľov a začleneniu konvergencie do 
vnútorného trhu.
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Odôvodnenie

V informačnej spoločnosti je možné dosiahnuť rast a produktivitu európskych podnikov iba 
využívaním informačných a komunikačných technológií a pomocou rozsiahlych investícií, 
ktoré umožnia zaujať poprednú pozíciu vo všetkých priemyselných sektoroch vrátane sektora 
vysielania ako jeho súčasti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Odôvodnenie 6 C (nové)

(6c) Zvyšovanie konkurencieschopnosti 
európskeho priemyslu, ktorého dôležitou sú
časťou je aj sektor audiovizuálneho 
vysielania, je zásadné z hľadiska 
dosiahnutia politických cieľov lisabonskej 
stratégie. Na posilnenie 
konkurencieschopnosti audiovizuálneho 
sektora by sa mali v rámci primeraných 
regulačných opatrení podporovať vhodné
prostriedky financovania.

Odôvodnenie

V informačnej spoločnosti je možné dosiahnuť rast a produktivitu európskych podnikov iba 
využívaním informačných a komunikačných technológií a pomocou rozsiahlych investícií, 
ktoré umožnia zaujať poprednú pozíciu vo všetkých priemyselných sektoroch vrátane sektora 
vysielania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Odôvodnenie 6 D (nové)

(6d) V kontexte lisabonskej stratégie je dôle
žité vziať do úvahy rozvoj európskej 
obsahovej tvorby načrtnutím politického 
rámca, najmä vzhľadom na vlastnícke a u
žívacie práva.

Odôvodnenie

V záujme všeobecného cieľa podpory európskeho priemyslu a európskeho audiovizuálneho 
sektora by sa mala venovať pozornosť aj európskym obsahovým tvorcom. Preto by sa mal 
vypracovať rámec zaoberajúci sa právami, keďže rozhodujúci vplyv distribútorov je z tohto h
ľadiska škodlivý.
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2 Oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu 
výboru a Výboru regiónov. „i2010 – Európska informačná spoločnosť pre rast a zamestnanosť“ - KOM(2005) 
229, 1.6.2005.
3 Oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu 
výboru a Výboru regiónov. „i2010 – Európska informačná spoločnosť pre rast a zamestnanosť“ - KOM(2005) 
229, 1.6.2005.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Odôvodnenie 7

Komisia prijala iniciatívu „i2010: Európska 
informačná spoločnosť“2, aby podporila rast 
a pracovné miesta v informačnej spoločnosti 
a mediálnom priemysle. i2010 je komplexná
stratégia navrhnutá s cieľom povzbudiť
rozvoj digitálnej ekonómie v kontexte 
konvergencie informačných a mediálnych slu
žieb, sietí a zariadení modernizáciou a vyu
žitím všetkých nástrojov politiky EÚ: regula
čných nástrojov, výskumu a partnerstva 
s priemyslom. Komisia sa zaviazala vytvoriť
konzistentný rámec vnútorného trhu pre 
informačnú spoločnosť a mediálne služby 
modernizáciou právneho rámca pre 
audiovizuálne služby, počnúc návrhom 
Komisie z roku 2005 modernizovať smernicu 
o televízii bez hraníc.

Komisia prijala iniciatívu „i2010:  Európska 
informačná spoločnosť“3, aby podporila rast 
a pracovné miesta v informačnej spoločnosti 
a mediálnom priemysle. i2010 je komplexná
stratégia navrhnutá s cieľom povzbudiť
rozvoj digitálnej ekonómie a pozdvihnutie 
informačných a komunikačných 
technológií (IKT) v kontexte konvergencie 
informačných a mediálnych služieb, sietí
a zariadení modernizáciou a využitím v
šetkých nástrojov politiky EÚ:  regulačných 
nástrojov, výskumu a partnerstva 
s priemyslom. Komisia sa zaviazala vytvoriť
konzistentný rámec vnútorného trhu pre 
informačnú spoločnosť a mediálne služby 
modernizáciou právneho rámca pre 
audiovizuálne služby, počnúc návrhom 
Komisie z roku 2005 modernizovať smernicu 
o televízii bez hraníc.

Odôvodnenie

Používanie digitálnej ekonómie a vytvorenie informačnej spoločnosti sa môže uskutočniť iba 
pozdvihnutím informačných a komunikačných technológií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Odôvodnenie 13
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(13) Definícia audiovizuálnych mediálnych 
služieb sa vzťahuje na všetky audiovizuálne 
masovokomunikačné služby, či už plánované, 
alebo na požiadanie. Jej rozsah sa však 
obmedzuje na služby, ako ich definuje 
zmluva, a preto sa vzťahuje na všetky formy 
hospodárskych činností vrátane podnikania 
vo verejných službách, no nevzťahuje sa na 
nehospodárske činnosti, ako sú čisto 
súkromné internetové stránky.

13) Definícia audiovizuálnych mediálnych slu
žieb sa vzťahuje na všetky audiovizuálne 
masovokomunikačné služby, či už plánované, 
alebo na požiadanie.  Jej rozsah sa však 
obmedzuje na služby, ako ich definuje 
zmluva, a preto sa vzťahuje na všetky formy 
hospodárskych činností vrátane podnikania 
vo verejných službách, no nevzťahuje sa na 
nehospodárske činnosti, ako sú čisto 
súkromné internetové stránky alebo iný
obsah vytvorený užívateľom, ktorý sa bežne 
neposkytuje za odplatu.

Odôvodnenie

Ako zdôraznila samotná Komisia, smernica by sa nemala vzťahovať na neziskové činnosti. 
Súkromné webové stránky, ale aj ostatné súkromné obsahové prvky, ako napr. blogy, by sa 
nemali spravovať touto smernicou. Malo by to tiež platiť pre polosúkromné obsahové prvky, 
ako sú napr. informácie o miestnych kluboch alebo o školských podujatiach. Je to aj v súlade 
s definíciou služieb v článku 50 zmluvy. Text by preto mal z rozsahu pôsobnosti  výslovne vylú
čiť takéto obsahy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Odôvodnenie 14

(14) Definícia audiovizuálnych mediálnych 
služieb sa vzťahuje na masovokomunikačné
prostriedky v ich funkcii informovať, zabávať
a vzdelávať, no nevzťahuje sa na nijakú
formu súkromnej korešpondencie, napríklad 
na e-maily odosielané obmedzenému počtu 
adresátov. Táto definícia sa nevzťahuje ani 
na služby neurčené na distribúciu 
audiovizuálneho obsahu, čiže také, kde 
audiovizuálny obsah je len vedľajším 
doplnkom služby, a nie jej hlavným účelom.
Príkladmi sú internetové stránky, ktoré
obsahujú audiovizuálne prvky slúžiace len na 
doplnenie; sú to napríklad animované
grafické prvky, krátke reklamné spoty alebo 
informácie týkajúce sa nejakého produktu či 
neaudiovizuálnej služby.

(14) Definícia audiovizuálnych mediálnych 
služieb sa vzťahuje na masovokomunikačné
prostriedky v ich funkcii informovať, zabávať
a vzdelávať širokú verejnosť, no nevzťahuje 
sa na nijakú formu súkromnej kore
špondencie, napríklad na e-maily odosielané
obmedzenému počtu adresátov.  Táto 
definícia sa nevzťahuje ani na služby neur
čené na distribúciu audiovizuálneho obsahu, 
čiže také, kde audiovizuálny obsah je len ved
ľajším doplnkom služby, a nie jej hlavným ú
čelom. Príkladmi sú internetové stránky, 
ktoré obsahujú audiovizuálne prvky slúžiace 
len na doplnenie;  sú to napríklad animované
grafické prvky, krátke reklamné spoty alebo 
informácie týkajúce sa nejakého produktu či 
neaudiovizuálnej služby.

Odôvodnenie
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Jednou z hlavných čŕt uvedených služieb z tejto smernice, ktoré sú spomenuté aj v definícii, je 
vysielanie pre širokú verejnosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Odôvodnenie 17 A (nové)

(17a) Zároveň musia byť splnené kritériá
uvedené v definícii služieb poskytovaných 
audiovizuálnymi médiami, ktoré sú
uvedené v  článku 1 bode a) smernice 
89/552/EHS v znení zmien a doplnení a bliž
šie vysvetlené v odôvodneniach 13 až 17 
tejto smernice.

Odôvodnenie

Je dôležité vyzdvihnúť a zdôrazniť, že zároveň sa musia splniť kritériá predložené Komisiou v 
odôvodneniach 13 až 17.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Odôvodnenie 25 A (nové)

(25a) Samoregulácia predstavuje druh 
dobrovoľnej iniciatívy, ktorá poskytuje 
podnikateľom, sociálnym partnerom a 
nevládnym organizáciám a združeniam mo
žnosť prijať medzi sebou a pre seba spolo
čné usmernenia na európskej úrovni. 
Samoregulácia je alternatívna metóda na 
splnenie platných nariadení a nemôže 
úplne nahradiť povinnosti zákonodarcu. 
Spoluregulácia môže znamenať, že 
zosúladenie s ustanoveniami tejto smernice 
sa zveruje samoregulačným orgánom, pri
čom sa nedotkne povinností členských 
štátov.

Odôvodnenie

Vysvetlenie pojmov „spoluregulácia” a „samoregulácia” v odôvodneniach je potrebné preto, 
aby sa umožnila čo najvyššia úroveň samoregulácie v Európskom spoločenstve.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Odôvodnenie 35

(35) Nelineárne audiovizuálne mediálne slu
žby majú potenciál čiastočne nahradiť
lineárne služby. Preto by mali, kde je to mo
žné, podporovať produkciu a distribúciu 
európskych diel a tak aktívne prispievať k 
podpore kultúrnej rozmanitosť. Bude dôle
žité pravidelne preskúmavať uplatňovanie 
ustanovení týkajúcich sa podpory európskych 
diel audiovizuálnymi mediálnymi službami.
V rámci hlásení stanovených v článku 3f ods. 
3 členské štáty zohľadnia predovšetkým 
finančné príspevky takýchto služieb na 
výrobu európskych diel a nadobúdanie práv 
na ne, podiel európskych diel v katalógu 
audiovizuálnych mediálnych služieb, ako aj 
podiel na skutočnej zákazníckej spotrebe 
európskych diel.

35) Nelineárne audiovizuálne mediálne slu
žby majú potenciál čiastočne nahradiť
lineárne služby a tradičné distribučné
kanály ako DVD a ostatnú fyzickú
podporu. Preto by mali, kde je to možné, 
podporovať produkciu a distribúciu 
európskych diel a tak aktívne prispievať k 
podpore kultúrnej rozmanitosť. Bude dôle
žité pravidelne preskúmavať uplatňovanie 
ustanovení týkajúcich sa podpory európskych 
diel audiovizuálnymi mediálnymi službami.
V rámci hlásení stanovených v článku 3f ods. 
3 členské štáty zohľadnia predovšetkým 
finančné príspevky takýchto služieb na 
výrobu európskych diel a nadobúdanie práv 
na ne, podiel európskych diel v katalógu 
audiovizuálnych mediálnych služieb, ako aj 
podiel na skutočnej zákazníckej spotrebe 
európskych diel.

Odôvodnenie

Na rozdiel od tradičných distribučných kanálov ponúkanú online služby obrovské možnosti 
pre európsku a samostatnú obsahovú tvorbu.

Podpora služieb online je preto najvhodnejším spôsobom stimulovania a rozsiahlejšieho 
šírenia európskych audiovizuálnych diel, čím sa zároveň zabezpečí ich dostupnosť pre nové
distribučné kanály.

V tejto súvislosti je základnou podmienkou rešpektovať konkurenciu a nerobiť rozdiely medzi 
rôznymi distribučnými trhmi, t.j. online distribútori pred tradičnými distribučnými kanálmi, 
akými sú platená televízia, DVD a iná fyzická podpora.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Odôvodnenie 43
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(43) Smernica má zabezpečiť špecifický
charakter európskeho televízneho prostredia, 
a preto obmedzuje možnosť prerušení
kinematografických diel a televíznych filmov, 
ako aj niektorých kategórií programov, ktoré
ešte potrebujú špecifickú ochranu.

43) Smernica má zabezpečiť špecifický
charakter európskeho televízneho prostredia 
a propagovať európsky mediálny 
priemysel, a preto obmedzuje možnosť preru
šení kinematografických diel a televíznych 
filmov, ako aj niektorých kategórií
programov, ktoré ešte potrebujú špecifickú
ochranu.

Odôvodnenie

V rámci lisabonskej agendy a v rámci cieľa podpory európskeho priemyslu a posilňovania 
rastu a produktivity by mala byť propagácia európskeho mediálneho sektora a európskej 
mediálnej tvorby mimoriadne dôležitá v audiovizuálnom kontexte.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Odôvodnenie 47

(47) Regulátori by mali byť nezávislí od 
národných vlád, ako aj od poskytovateľov 
audiovizuálnych mediálnych služieb, aby 
mohli vykonávať svoju prácu nestranne 
a transparentne a prispievať k pluralizmu.
Zabezpečenie korektného uplatňovania tejto 
smernice vyžaduje úzku spoluprácu medzi 
vnútroštátnymi regulačnými orgánmi 
a Komisiou,

(47) Regulátori by mali byť nezávislí od 
národných vlád, ako aj od poskytovateľov 
audiovizuálnych mediálnych služieb, aby 
mohli vykonávať svoju prácu nestranne 
a transparentne a prispievať k pluralizmu.  
Zabezpečenie korektného uplatňovania tejto 
smernice vyžaduje úzku spoluprácu medzi 
vnútroštátnymi regulačnými orgánmi 
a Komisiou, ako aj spoluprácu vnútro
štátnych regulačných orgánov medzi sebou. 

Odôvodnenie

Spolupráca je veľmi dôležitá. Preto by sa nemala uskutočňovať len medzi vnútroštátnymi 
regulačnými orgánmi a Komisiou, ale aj medzi samotnými vnútroštátnymi regulačnými 
orgánmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
ČLÁNOK 1, BOD 2

Článok 1, bod (c)(smernica 89/552/EHS)
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(c) ‚televízne vysielanie‛ alebo ‚televízna 
relácia‛ znamená lineárnu audiovizuálnu 
mediálnu službu, pri ktorej poskytovateľ
mediálnych služieb rozhoduje o okamihu v
čase, kedy sa bude vysielať špecifický
program, a vytvára plán programov,

(c) „lineárna služba”‚ „televízne vysielanie”
alebo „televízna relácia” znamená prvotné
vysielanie rôznych programov akýmikoľvek 
prostriedkami v nezakódovanej alebo 
zakódovanej podobe a v chronologickom 
slede. Tieto programy sa prenášajú do u
žívateľovho prijímača a súčasne k neur
čenému počtu potenciálnych televíznych 
divákov v čase určenom poskytovateľom 
mediálnej služby v súlade s vysielacím 
programom.  Táto definícia zahŕňa aj 
oznámenie programov medzi podnikmi za ú
čelom ich vysielania pre verejnosť.  Nezahŕ
ňa služby poskytujúce informácie, iné
správy alebo zobrazenia na individuálnu 
žiadosť prijímateľa služieb. 

Odôvodnenie

Tento odsek obsahuje definíciu lineárnych služieb, t.j. televízne vysielanie. V rámci v
šeobecného pojmu audiovizuálnych mediálnych služieb je dôležité vymedziť, čo je lineárne, 
t.j. televízne, a nelineárne vysielanie. Podrobne sú uvedené charakteristické vlastnosti, 
poukazujúc na základné črty lineárnych služieb. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
ČLÁNOK 1, BOD 2

Článok 1, bod (e) 89/552/EHS)

(e) ‚nelineárna služba‛ znamená
audiovizuálnu mediálnu službu, pri ktorej 
používateľ rozhoduje o okamihu v čase, 
kedy sa bude vysielať špecifický program 
na základe voľby z obsahu vybraného 
poskytovateľom mediálnych služieb,

(e) ‚nelineárna služba‛ znamená
audiovizuálnu mediálnu službu, poskytovanú
elektronickou komunikačnou sieťou v 
zmysle článku 2 písm. a) smernice 
2002/21/ES Európskeho parlamentu a 
Rady, vrátane káblovej, satelitnej, 
pozemnej televízie, IP televíznej alebo 
mobilnej siete s týmito dodatočnými 
vlastnosťami:
—užívateľ podá jednotlivo žiadosť o 
osobitnú službu (vrátane predplatenej slu
žby) na základe výberu obsahu zvoleného
poskytovateľom mediálnej služby;
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— služba zahŕňa obsah, ktorý je vhodný na 
prezentáciu v lineárnej službe, napr. celove
černý film, športové podujatia a programy, 
ktorých formát  je už zaužívaný pri 
televíznej distribúcii, napr. situačná
komédia, dokumentárne programy, 
vysielanie pre deti a pôvodná dramatická
tvorba; 

— formát, prezentácia a spôsob prístupu k 
službe môže viesť užívateľa k tomu, aby o
čakával podobnú regulačnú ochranu ako 
pri lineárnych službách;

Odôvodnenie

Táto definícia nelineárnych služieb sa pokúsila zahrnúť čo najviac charakteristických 
vlastností.   V prvom pododseku sa vyzdvihuje skutočnosť, že pre poskytovanie nelineárnej slu
žby je dôležité, aby užívateľ požiadal o poskytnutie služby na základe výberu obsahu 
poskytnutého užívateľovi poskytovateľom mediálnej služby.  Druhý pododsek umožňuje 
zachytiť len televízne obsahy, pričom z rozsahu pôsobnosti  vynecháva ostatné druhy video 
obsahu. Dosahuje cieľ Komisie vytvoriť hraciu plochu pre nelineárne služby a existujúce 
vysielacie služby, takže (napríklad) video na požiadanie sa nepovažuje za atraktívne ako 
distribučná platforma samotná, pretože sa vyhýba platným obmedzeniam foriem reklamy v 
televíznom formáte.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
ČLÁNOK 1, BOD 2

Článok 1, bod (f) (smernica 89/552/EHS)

(f) ‚audiovizuálne obchodné oznámenie‛
znamená pohybujúce sa obrazy so zvukom 
alebo bez zvuku, ktoré sprevádzajú
audiovizuálne mediálne služby a sú upravené
tak, aby priamo alebo nepriamo propagovali 
tovar, služby alebo dobré meno, prípadne 
fyzickú či právnickú osobu vyvíjajúcu 
hospodársku činnosť,

(f) ‚audiovizuálne obchodné oznámenie‛
znamená pohybujúce sa obrazy so zvukom 
alebo bez zvuku, ktoré sprevádzajú
audiovizuálne mediálne služby s cieľom
priamo alebo nepriamo propagovať predaj 
tovaru a služieb alebo dobré meno, prípadne 
fyzickú či právnickú osobu vyvíjajúcu 
hospodársku činnosť,

Odôvodnenie

Aby definícia propagácie dosiahla primerané výsledky, musí byť, tak ako v písmene a) a 
písmene i) formulovaná subjektívne. V opačnom prípade by každá zmienka o výrobku alebo 
službe mohla na redakčné účely spadať pod definíciu audiovizuálnych obchodných oznámení, 
ak sa objektívne považuje za podporu predaja, hoci to nebol jej zámer. Na druhej strane by sa 
mohla skutočná reklama považovať za audiovizuálne obchodné oznámenie, ak by nemala 
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žiaden vplyv a objektívne by sa z nej nedalo vyčítať, že slúži na podporu predaja, hoci to bolo 
jej zámerom.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
ČLÁNOK 1, BOD 2

Článok 1, bod (k)smernica 89/552/EHS)

(k) ‚umiestňovanie produktov‛ znamená ka
ždú formu audiovizuálneho komerčného 
oznámenia tvorenú včlenením produktu, slu
žby či príslušnej obchodnej značky alebo 
zmienky o nich do audiovizuálnej mediálnej 
služby, zvyčajne výmenou za platbu alebo za 
podobnú náhradu.“

k) ‚umiestňovanie produktov‛ znamená ka
ždú formu audiovizuálneho komerčného 
oznámenia tvorenú včlenením produktu, slu
žby či príslušnej obchodnej značky na žiados
ť poskytovateľa mediálnych služieb tak, 
aby bolo zobrazené v audiovizuálnej 
mediálnej službe výmenou za platbu alebo za 
podobnú náhradu.“

Odôvodnenie

V praxi poskytovatelia mediálnych služieb pravidelne sprostredkúvajú hotový obsah 
pripravený treťou stranou. Často potom nemajú možnosť určiť, či takýto program zahŕňa 
obsahový prvok umiestňovania produktov, a ani šancu ovplyvniť to. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
ČLÁNOK 1, BOD 6

Článok 3f, odsek 1 (smernica 89/552/EHS)

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
poskytovatelia mediálnych služieb spadajúci 
pod ich právomoc podporovali, kde je to mo
žné a primeranými prostriedkami, výrobu 
európskych diel a prístup k nim v zmysle 
článku 6.

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
poskytovatelia mediálnych služieb spadajúci 
pod ich právomoc podporovali, kde je to mo
žné primeranými prostriedkami a re
špektovaním konkurencie medzi rozličnými 
distribučnými trhmi, výrobu európskych diel 
a prístup k nim v zmysle článku 6.

Odôvodnenie

Na rozdiel od tradičných distribučných kanálov ponúkanú online služby obrovské možnosti 
pre európsku a samostatnú obsahovú tvorbu.

Podpora služieb online je preto najvhodnejším spôsobom stimulovania a rozsiahlejšieho 
šírenia európskych audiovizuálnych diel, čím sa zároveň zabezpečí ich dostupnosť pre nové
distribučné kanály.
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V tejto súvislosti je základnou podmienkou rešpektovať konkurenciu a nerobiť rozdiely medzi 
rôznymi distribučnými trhmi, t.j. online distribútori pred tradičnými distribučnými kanálmi, 
akými sú platená televízia, DVD a iná fyzická podpora.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
ČLÁNOK 1, BOD 6

Článok 3h, odsek 1 (smernica 89/552/EHS)

1. Audiovizuálne mediálne služby, ktoré sú
sponzorované, alebo pri nich dochádza k 
umiestňovaniu produktov, musia spĺňať
nasledujúce požiadavky:

1. Audiovizuálne mediálne služby, ktoré sú
sponzorované, alebo pri nich dochádza k 
umiestňovaniu produktov, musia spĺňať
nasledujúce požiadavky: 

(a) plánovanie, ak prichádza do úvahy, ani 
obsah takýchto audiovizuálnych mediálnych 
služieb nesmú v žiadnom prípade byť
ovplyvnené sponzorom takým spôsobom, 
ktorý by mal vplyv na zodpovednosť a redak
čnú nezávislosť poskytovateľa služby;

(b) nesmú priamo podporovať nákup alebo 
prenájom výrobkov alebo služieb, najmä
osobitnými propagačnými zmienkami o 
takýchto výrobkoch alebo službách;

(a) plánovanie, ak prichádza do úvahy, ani 
obsah takýchto audiovizuálnych mediálnych 
služieb nesmú v žiadnom prípade byť
ovplyvnené sponzorom takým spôsobom, 
ktorý by mal vplyv na zodpovednosť a redak
čnú nezávislosť poskytovateľa služby;

(b) nesmú priamo podporovať nákup alebo 
prenájom výrobkov alebo služieb, najmä
osobitnými propagačnými zmienkami o 
takýchto výrobkoch alebo službách;  

(c) diváci musia byť jasne informovaní
o existencii sponzorskej zmluvy alebo 
existencii umiestňovania produktov.
Sponzorované programy musia byť jasne 
označené ako také názvom, logom alebo 
akýmkoľvek iným symbolom sponzora ako 
napríklad odkazom na jeho výrobok 
(výrobky) alebo službu (služby) alebo na 
ich rozlišovací znak spôsobom vhodným pre 
programy na začiatku, v priebehu alebo na 
konci programov. Programy obsahujúce 
umiestňovanie produktov musia byť
primerane identifikované na začiatku 
programu, aby sa predišlo akýmkoľvek 
nejasnostiam zo strany diváka.

(c) diváci musia byť jasne informovaní
o existencii sponzorskej zmluvy alebo 
existencii umiestňovania produktov. 
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(ca) Sponzorované programy musia byť
jasne označené ako také názvom, logom 
alebo akýmkoľvek iným symbolom 
sponzora ako napríklad odkazom na jeho 
výrobok (výrobky) alebo službu (služby) 
alebo na ich rozlišovací znak spôsobom 
vhodným pre programy na začiatku, v 
priebehu alebo na konci programov.  

(cb) Programy obsahujúce umiestňovanie 
produktov musia byť primerane 
identifikované na začiatku programu, aby 
sa predišlo akýmkoľvek nejasnostiam zo 
strany diváka.

Odôvodnenie

Oddelenie odsekov s rôznym obsahom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
ČLÁNOK 1, BOD 7, BOD (D A) (nový)

Článok 6 (smernica 89/552/EHS)

da) Pridáva sa tento odsek:

„Členské štáty by mali pri vymedzovaní
pojmu nezávislého producenta primerane 
zohľadniť tieto tri kritériá: vlastníctvo 
producentskej spoločnosti, množstvo 
programov dodaným tomu istému vysielate
ľovi a vlastníctvo druhotných práv.”

Odôvodnenie

Zmienka o nezávislosti je podstatná a  úzko spojená s právami. Skutočnosť, že trh je 
koncentrovaný a vplyv niekoľkých hráčov pri nadobúdaní práv znamená, že nezávislé
producentské spoločnosti nie sú schopné plne využívať nové formy distribúcie obsahu, 
neschopné udržať si práva a pritiahnuť kapitál a rast, čím zostávajú aj naďalej financované s 
takou koncentráciou, ktorá blokuje inováciu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
ČLÁNOK 1, BOD 10

Článok 11, odsek 2 89/552/EHS)
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2. Vysielanie filmov vyrobených pre televíziu 
(okrem viacdielnych sérií, seriálov, ľahkých 
zábavných programov a dokumentárnych 
programov) kinematografických diel, 
detských programov a spravodajstva je mo
žné prerušovať reklamou alebo televíznou 
ponukou tovarov (teleshoppingom) jedenkrát 
počas každého časového úseku 35 minút.

2. Vysielanie filmov vyrobených pre televíziu 
(okrem viacdielnych sérií, seriálov, ľahkých 
zábavných programov a dokumentárnych 
programov) kinematografických diel, 
detských programov a spravodajstva je mo
žné prerušovať reklamou alebo televíznou 
ponukou tovarov (teleshoppingom) jedenkrát 
počas každého časového úseku 30 minút.

Odôvodnenie

Predĺženie súčasného 30-minútového pravidla platného pre spravodajstvo a programy pre 
deti na 35 minút by sa  závažným spôsobom negatívne prejavilo  na príjmoch vysielateľov z 
reklamy, a tým aj na ich schopnosti financovať audiovizuálnu obsahovú produkciu. Keďže väč
šina spravodajských a detských programov netrvá dlhšie než 30 minút, mohlo by to účinne 
odstrániť z týchto programov reklamu. Zdá sa, že pre toto opatrenie nenájdeme v návrhu 
Komisie vysvetlenie ani odôvodnenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
ČLÁNOK 1, BOD 17

Článok 20 (smernica 89/552/EHS)

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia 
článku 3, môžu členské štáty ustanoviť, s 
náležitým ohľadom na právne predpisy spolo
čenstva, iné podmienky, ako sú tie, ktoré sú
ustanovené v článku 11 ods. 2 a v článku 18, 
pokiaľ ide o vysielania určené výlučne pre 
vnútroštátne územie, ktoré je mimo priameho 
alebo nepriameho dosahu verejnosti v 
jednom alebo vo viacerých iných členských
štátoch a z hľadiska vysielania nemá
významný dopad na podiel sledovanosti.”

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia 
článku 3, môžu členské štáty ustanoviť, s 
náležitým ohľadom na právne predpisy spolo
čenstva, iné podmienky, ako sú tie, ktoré sú
ustanovené v článku 11 ods. 2 a v článku 18, 
pokiaľ ide o vysielania určené výlučne pre 
vnútroštátne územie, ktoré je mimo priameho 
alebo nepriameho dosahu verejnosti v 
jednom alebo vo viacerých iných členských 
štátoch.

Odôvodnenie

Posledná veta odkazuje na značný vplyv z hľadiska sledovanosti. Tento pojem si vyžadoval bli
žšie objasnenie a analýzu toho, čo sa z pohľadu protimonopolného práva považuje za trh.


