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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvos taikymo
(2012/2132(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 167 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2005 m. spalio 20 d. priimtą Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros 
organizacijos (UNESCO) konvenciją dėl kultūrinės raiškos įvairovės apsaugos ir 
skatinimo,

– atsižvelgdamas į 2010 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2010/13/ES dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų tam tikrų 
nuostatų, susijusių su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimu, derinimo 
(Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyva)1,

– atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2006/114/EB dėl klaidinančios ir lyginamosios reklamos2,

– atsižvelgdamas į 2000 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2000/31/EB dėl kai kurių informacinės visuomenės paslaugų, ypač elektroninės 
komercijos, teisinių aspektų vidaus rinkoje (Elektroninės komercijos direktyva)3,

– atsižvelgdamas į 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/22/EB 
dėl universaliųjų paslaugų ir paslaugų gavėjų teisių, susijusių su elektroninių ryšių tinklais 
ir paslaugomis (Universaliųjų paslaugų direktyva)4, iš dalies pakeistą 2009 m. lapkričio 
25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/136/EB5,

– atsižvelgdamas į 2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2011/92/ES dėl kovos su seksualine prievarta prieš vaikus, jų seksualiniu išnaudojimu ir 
vaikų pornografija, kuria pakeičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2004/68/TVR6,

– atsižvelgdamas į 2006 m. lapkričio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą 
Nr. 1718/2006/EB dėl Europos audiovizualinio sektoriaus rėmimo programos (MEDIA 
2007) įgyvendinimo7,

– atsižvelgdamas į Komisijos aiškinamąjį komunikatą dėl tam tikrų reklamos nuostatų 
aspektų „Televizijos be sienų“ direktyvoje8,

– atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos rekomendaciją 
                                               
1 OL L 95, 2010 4 15, p. 1.
2 OL L 376, 2006 12 27, p. 21.
3 OL L 178, 2000 7 17, p. 1.
4 OL L 108, 2002 4 24, p. 51.
5 OL L 337, 2009 12 18, p. 11.
6 OL L 335, 2011 12 17, p. 1.
7 OL L 327, 2006 11 24, p. 12.
8 OL C 102, 2004 4 28, p. 2.
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2006/952/EB dėl nepilnamečių ir žmogaus orumo apsaugos ir dėl atsakymo teisės, 
atsižvelgiant į Europos audiovizualinių ir internetinių informacinių paslaugų pramonės 
konkurencingumą1,

– atsižvelgdamas į Tarybos išvadas dėl vaikų apsaugos skaitmeniniame pasaulyje2,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, 
kuriuo sukuriama programa „Kūrybiška Europa“ (COM(2011) 0785),

– atsižvelgdamas į 2008 m. gruodžio 1 d. Komisijos komunikatą „Prieinamos informacinės 
visuomenės link“ (COM(2008) 0804),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „2020 m. Europa. Pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo strategija“ (COM(2010) 2020),

– atsižvelgdamas į 2010 m. rugpjūčio 26 d. Komisijos komunikatą „Europos skaitmeninė 
darbotvarkė“ (COM(2010) 0245),

– atsižvelgdamas į savo 2008 m. gruodžio 16 d. rezoliuciją dėl žiniasklaidos priemonių 
naudojimo raštingumo skaitmeniniame pasaulyje3,

– atsižvelgdamas į savo 2010 m. lapkričio 25 d. rezoliuciją dėl visuomeninio transliavimo 
paslaugų skaitmeninėje eroje. Dvejopos sistemos ateitis4,

– atsižvelgdamas į savo 2011 m. lapkričio 16 d. rezoliuciją dėl Europos kino skaitmeninių 
technologijų eroje5,

– atsižvelgdamas į savo 2012 m. gegužės 22 d. rezoliuciją dėl pažeidžiamų vartotojų teisių 
stiprinimo strategijos6,

– atsižvelgdamas į savo 2012 m. rugsėjo 11 d. rezoliuciją dėl audiovizualinių kūrinių 
platinimo internetu Europos Sąjungoje7,

– atsižvelgdamas į savo 2012 m. lapkričio 20 d. rezoliuciją dėl vaikų apsaugos 
skaitmeniniame pasaulyje8,

– atsižvelgdamas į 2009 m. rugpjūčio 20 d. Komisijos rekomendaciją 2009/625/EB dėl 
žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumo skaitmeninėje aplinkoje tam, kad 
audiovizualinis ir turinio sektorius taptų konkurencingesnis ir būtų sukurta atvira žinių 
visuomenė9,

                                               
1 OL L 378, 2006 12 27, p. 72.
2 OL C 372, 2011 12 20, p. 15.
3 OL C 45 E, 2010 2 23, p. 9.
4 OL C 99 E, 2012 4 3, p. 50.
5 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0506.
6 Priimti tekstai, P7_TA(2012)0209.
7 Priimti tekstai, P7_TA(2012)0324.
8 Priimti tekstai, P7_TA(2012)0428.
9 OL L 227, 2009 8 29, p. 9.
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– atsižvelgdamas į 2012 m. rugsėjo 24 d. pirmąją Komisijos ataskaitą Europos Parlamentui, 
Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui dėl 
Direktyvos 2010/13/ES 13, 16 ir 17 straipsnių taikymo 2009–2010 m. laikotarpiu 
„Europos kūrinių populiarinimas Europos Sąjungoje teikiant reguliariąsias ir 
užsakomąsias audiovizualinės žiniasklaidos paslaugas“ (COM(2012) 0522),

– atsižvelgdamas į 2012 m. rugsėjo 26 d. Komisijos komunikatą „Kultūros ir kūrybos 
sektorių rėmimas siekiant ES ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo“ 
(COM(2012) 0537),

– atsižvelgdamas į 2012 m. gegužės 4 d. Komisijos pirmąją ataskaitą Europos Parlamentui, 
Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui dėl 
Direktyvos 2010/13/ES (Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyva) taikymo 
„Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugos ir prie interneto prijungti įrenginiai. Praeitis ir 
perspektyvos“ (COM(2012) 0203),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Kultūros ir švietimo komiteto pranešimą ir Vidaus rinkos ir vartotojų 
apsaugos komiteto, Teisės reikalų komiteto bei Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus 
reikalų komiteto nuomones (A7-0000/2012),

A. kadangi Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyva (AŽPD) yra ES žiniasklaidos 
reguliavimo pagrindas;

B. kadangi Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyva yra pagrįsta technologijų 
neutralumo principu ir todėl apima visas audiovizualinio turinio paslaugas nepriklausomai 
nuo turiniui perteikti naudojamos technologijos, taigi taip užtikrinamos vienodos sąlygos 
visiems audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjams; 

C. kadangi Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyva garantuoja laisvą 
audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimą, nes kaip vidaus rinkos priemonė užtikrina 
saviraiškos teisę ir teisę į informaciją bei svarbių viešojo intereso tikslų apsaugą;

D. kadangi Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyva siekiama išsaugoti kultūrinę 
įvairovę skatinant kurti Europos garso ir vaizdo kūrinius;

E. kadangi audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų rinkoje ir toliau vyksta dideli 
technologiniai pokyčiai ir keičiasi verslo modeliai ir praktika, o tai daro įtaką turinio 
pateikimo ir žiūrovų prieigos prie turinio būdui;

F. kadangi audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų prieinamumas yra labai svarbus 
užtikrinant neįgaliųjų ir vyresnio amžiaus asmenų teisę dalyvauti ES socialiniame ir 
kultūriniame gyvenime ir būti į jį įtrauktais, visų pirma plėtojant naujas turinio pateikimo 
platformas, pavyzdžiui,  interneto protokolo televiziją ir televiziją su ryšio galimybėmis;

G. kadangi ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas raštingumui žiniasklaidos srityje 
atsižvelgiant į vis sparčiau vykstančius technologinius pokyčius ir žiniasklaidos platformų 
konvergenciją;
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H. kadangi dėl nuolatinių technologinių pokyčių nepilnamečių apsauga tapo dar aktualesniu 
ir sudėtingesniu klausimu;

I. kadangi kai kurios valstybės narės neperkėlė laiku Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų 
direktyvos į nacionalinę teisę ir dar iki šiol visapusiškai ir teisingai jos neįgyvendino;

J. kadangi negalima visapusiškai įvertinti Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvos 
įgyvendinimo ir išsamiai išanalizuoti jos veiksmingumo;

K. kadangi augant audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų rinkoms ir plėtojantis mišrioms 
paslaugoms labiau susirūpinta dėl daugybės klausimų, pavyzdžiui, dėl konkurencijos, 
intelektinės nuosavybės teisių, esamų audiovizualinių komercinių pranešimų formos 
raidos ir naujų šių formų atsiradimo ir įterptinės reklamos, dėl kurios kyla su programos 
vientisumu susijusių problemų ir abejonių dėl Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų 
direktyvos tinkamumo ir veiksmingumo bei jos ryšio su kitais ES teisės aktais; 

Dabartinė padėtis

1. pabrėžia, kad Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyva ir toliau lieka tinkama 
priemonė, kuria reguliuojamas ES lygmens koordinavimas visų rūšių audiovizualinei 
žiniasklaidai skirtų nacionalinių teisės aktų srityje; 

2. pažymi, kad Komisija labai pavėlavusi pateikė taikymo ataskaitą ir kad valstybės narių 
Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvos įgyvendinimo būdai yra itin skirtingi;

3. pastebi, kad Komisijos taikymo ataskaitoje neįvertinamas galimo Audiovizualinės 
žiniasklaidos paslaugų direktyvos adaptavimo atsižvelgiant į šiuos nustatytus faktus 
poreikis, kaip reikalaujama pagal 33 straipsnį;

Prieinamumas  

4. pabrėžia, kad Komisijos taikymo ataskaitoje iš esmės neįvertinamas paslaugų 
prieinamumo klausimas, nurodytas Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvos 7 
straipsnyje, ir apgailestauja, kad neapsvarstytas valstybių narių šios srities įgyvendinimo 
taisyklių veiksmingumas;

5. ragina Komisija pašalinti šį trūkumą ir pateikti priemonių, kurių ėmėsi valstybės narės, 
apžvalgą, ir jų veiksmingumo vertinimą siekiant užtikrinti, kad nuolat būtų gerinamas 
audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų prieinamumas; 

6. ragina užtikrinti didesnį programų ir ypač pasinaudojant užsakomosiomis paslaugomis 
teikiamų programų prieinamumą toliau plėtojant, visų pirma elektroninių programų 
vadovų, inter alia, akustinį vaizdų aprašymą, įgarsintus subtitrus, gestų kalbą ir meniu 
valdymą; 

Europos garso ir vaizdo kūrinių skatinimas

7. pabrėžia, kad valstybės narės laikosi Europos kūrinių skatinimo taisyklių, tačiau 
prioritetas kol kas teikiamas nacionaliniams kūriniams, nors nepriklausomų kūrinių dalis 
televizijoje mažėja;
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8. apgailestauja, kad pateiktų duomenų nepakanka, kad būtų galima daryti išvadas, susijusias 
su užsakomųjų paslaugų teikėjų vykdomu Europos kūriniu skatinimu;

9. apgailestauja, kad neteikiami atskiri pranešimai pagal Audiovizualinės žiniasklaidos 
paslaugų direktyvos 13 straipsnį dėl dvigubos prievolės skatinti prieigą prie Europos 
kūrinių ir galimybes juos kurti, ir prašo Komisijos patikslinti šį punktą;

10. ragina valstybes nares skatinti geresnius reguliavimo institucijų, audiovizualinių paslaugų 
teikėjų ir Komisijos ryšius, nes tai padės užtikrinti didesnį ES filmų žiūrovų skaičių šalyje 
ir kitose valstybėse narėse;

Nepilnamečių apsauga 

11. atsižvelgia į savireguliavimo iniciatyvas ir elgesio kodeksus, kuriais siekiama sumažinti 
maisto produktų reklamos ir rinkodaros poveikį vaikams ir nepilnamečiams, pavyzdžiui, 
priemones, inicijuotas pagal Komisijos ES veiklos programą, skirtą tinkamai mitybai, 
fiziniam aktyvumui ir sveikatai skatinti;

12. pabrėžia, kad nors tokios savireguliavimo iniciatyvos rodo, kad pasiekta pažangos, 
palyginti su ankstesne padėtimi, tačiau neįrodyta, kad jos būtų pakankamai efektyvios, ir 
šios iniciatyvos negali pakeisti teisiškai įpareigojančių reikalavimų, kurie gali būti 
reikalingi siekiant užtikrinti veiksmingą nepilnamečių apsaugą;

13. ragina Komisiją apsvarstyti, kaip pagrindiniai Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų 
direktyvos (angl. AVMSD) reikalavimai, taikomi nelinijinėms paslaugoms, galėtų būti 
išplėsti kitam internetiniam turiniui ir paslaugoms, kurie šiuo metu nepatenka į minėtos 
direktyvos taikymo sritį, ir pateikti Parlamentui šio svarstymo rezultatus ne vėliau kaip 
2013 m. gruodžio 31 d.;

Reklama

14. pažymi, kad 12 minučių, skirtų reklamai per valandą, ribos reikalavimas pažeistas 
daugelyje valstybių narių;

15. ragina valstybes nares visiškai, tiksliai ir nevėluojant įgyvendinti su šiuo aspektu 
susijusias Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvos nuostatas;

16. ragina Komisiją ir toliau įdėmiai ir veiksmingai stebėti, kaip laikomasi 12 minučių 
apribojimo valstybėse narėse, ir prireikus inicijuoti pažeidimo nagrinėjimo procedūras;

17. ragina Komisiją ištirti, ar reikia griežtesnių taisyklių reklamai, kuri skirta vaikams ir 
nepilnamečiams, ypatingą dėmesį atkreipiant į klaidinančią reklamą televizijoje ir 
internete;

18. pritaria Komisijos ketinimui 2013 m. atnaujinti savo aiškinamąjį komunikatą dėl tam tikrų 
per televiziją transliuojamos reklamos nuostatų aspektų, kuriame galėtų būti pateikiami 
nurodymai, kaip pasiekti visų audiovizualinių komercinių pranešimų minimalių kokybinių 
standartų, nustatytų Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvos 9 straipsnyje;

Žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumas
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19. ragina Komisiją ir valstybes nares skatinti visų ES piliečių, ypač vaikų ir nepilnamečių, 
žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumą, pasitelkus iniciatyvas ir suderintus 
veiksmus, kuriais siekiama padidinti kritišką audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų 
supratimą, ir skatinti viešąsias diskusijas ir piliečių dalyvavimą, kartu skatinant aktyvų 
visų suinteresuotųjų šalių, ypač žiniasklaidos sektoriaus, dalyvavimą;

20. ragina valstybes nares įtraukti žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumą į savo 
atitinkamų mokyklų mokymo programas;

Ateities iššūkiai

21. apgailestauja, kad Komisija tik iš dalies atliko savo ataskaitų teikimo uždavinį vykdydama 
savo įsipareigojimą pagal Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvos 33 straipsnį, 
ir ragina atlikti tarpinį vertinimą laikotarpiu iki Komisija kitos taikymo ataskaitos;

22. ragina Komisiją įdėmiai stebėti mišrių paslaugų, ypač televizijos su ryšio galimybėmis, 
plėtrą ES ir savo Žaliojoje knygoje dėl televizijos su ryšio galimybėmis aiškiai nurodyti 
įvairias problemas, kylančias dėl minėtų paslaugų;

o

o o

23. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Pagrindinis pranešimo tikslas yra įvertinti Direktyvos 2010/13/ES dėl audiovizualinės 
žiniasklaidos paslaugų efektyvumą ir pažangą, pasiektą perkeliant šią direktyvą į nacionalinę 
teisę. Ši direktyva – kertinis žiniasklaidos reguliavimo Europos Sąjungoje akmuo. Pagal 
33 straipsnį reikalaujama, kad Komisija kas treji metai pateiktų Europos Parlamentui šios 
direktyvos taikymo valstybėse narėse ataskaitą. Pirmoji Komisijos ataskaita paskelbta gerokai 
vėliau, inter alia, dėl to, kad kai kurios valstybės narės neperkėlė šios direktyvos į nacionalinę 
teisę iki nustatyto termino.

Aišku, kad valstybėse narėse ši direktyva įgyvendinta skirtingu mastu.

Audiovizualinės žiniasklaidos pagrindų direktyva (angl. AVMSD) yra vidaus rinkos 
priemonė, kuria derinama teisė teikti audiovizualines paslaugas, teisė į saviraiškos laisvę, 
teisė į informaciją ir svarbių viešojo intereso tikslų apsauga. Svarbu prisiminti, kad 
Audiovizualinės žiniasklaidos pagrindų direktyva parengta taip, kad būtų tinkama nepaisant 
technologijų vystymosi, nes yra pagrįsta technologijų neutralumo principu. Direktyvos 
formuluotės yra ilgų ir sunkių derybų su visomis suinteresuotosiomis šalimis rezultatas ir 
pasiekti kompromisai turėtų būti laikomi suderintais ir skirtais veiksmingai tarnauti piliečių ir 
verslininkų interesams.

Šios direktyvos taikymas taip pat daro teigiamą poveikį rinkos vystymuisi. Europos 
audiovizualinės observatorijos duomenimis šiuo metu, t. y. 2012 m. pabaigoje, Europos 
Sąjungoje yra per 8 000 televizijos paslaugų teikėjų ir per 2 000 užsakomųjų paslaugų teikėjų.

Pirmojoje šio pranešimo dalyje pateikiamas visų nuostatų kokybinis vertinimas, o antrojoje 
dalyje kalbama apie ateities iššūkius, susijusius su sparčia technologijos pažanga, konkrečiai 
susijusia su televizija su ryšio galimybėmis.

Galimybių užtikrinimas

Dėl šio aspekto pranešėjas pabrėžia, kad Komisijos ataskaitoje nėra visapusiškai įvertintas 
prieinamumo klausimas, taip pat nėra įvertintas atitinkamų nuostatų įgyvendinimo 
efektyvumas atskirose valstybėse narėse. Dėl nepatenkinamų ataskaitos išvadų pranešėjas 
ragina Komisiją stebėti padėtį, susijusią su žiniasklaidos paslaugų teikimu asmenims, 
turintiems regos ar klausos sutrikimų. Taip pat būtina, kad valstybės narės skatintų 
transliuotojus geriau suprasti šių žmonių poreikius ir imtis tolesnių darbų siekiant vystyti 
technologijas, kuriomis bus užtikrinamas didesnis visų programų prieinamumas visiems 
piliečiams, toliau taikant naujoves, inter alia, akustinį vaizdų aprašymą, įgarsintus subtitrus, 
gestų kalbą ir meniu valdymą, ypatingą dėmesį skiriant elektroniniams programų vadovams 
(angl. EPG).

Europos kūrinių skatinimas

Europos Parlamento nuomone, svarbiausias tikslas – kultūrinės įvairovės skatinimas platinant 
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Europos kūrinius. Remiantis Komisijos pateikta Direktyvos 2010/13/ES 13, 16 ir 
17 straipsnių dėl Europos kūrinių ir nepriklausomų kūrėjų sukurtų kūrinių platinimo taikymo 
ataskaita galima teigti, kad Komisijos pateikti duomenys nepakankami siekiant tinkamų 
sprendimų. Taip pat yra abejonių dėl valstybėse narėse taikytų stebėsenos metodų. Pagal 
Komisijos pateiktą ataskaitą Europos kūrinių, transliuotų 2010 m., skaičius išaugo 0,5 proc., 
palyginti su 2009 m. Transliavimo laikas, skirtas Europos kūriniams ES, siekė 63,8 proc. 
2009 m. ir 64,3 proc. – 2010 m. Pagal pateiktus 2010 m. duomenis apie nepriklausomų kūrėjų 
sukurtų kūrinių transliavimą, matomas 0,3 proc. sumažėjimas, palyginti su 2009 m. ES mastu 
vidutiniškai transliacijų dalis, skirta nepriklausomų kūrėjų kūriniams, sudarė 34,1 proc. 
2009 m. ir 33,8 proc. – 2010 m.1 Visos valstybės narės laikėsi minimalios kvotos, nustatytos 
pagal direktyvą, pagal kurią 10 proc. laiko skiriama nepriklausomų kūrėjų kūriniams 
transliuoti. Vis dėlto skirtingose valstybėse narėse pasiektas skirtingas šių transliacijų mastas. 
Komisijos pateiktos išvados nėra visiškai patenkinamos. Šiomis aplinkybėmis pranešėjas 
ragina Komisiją stebėti pažangą valstybėse narėse ir ragina nacionalines institucijas skatinti 
daugiau transliuoti Europos kūrinių ir šiuo klausimu reguliariai pateikti išsamias išvadas.

Nepilnamečių apsauga

Pranešėjas šiam klausimui teikia ypatingos svarbos, nes nepilnamečiai labiausiai neapsaugoti 
nuo kylančių pavojų, ypač susijusių su komerciniais pranešimais. Turima mintyje alkoholinių 
gėrimų, nesveikų produktų reklama ar reklama, skatinanti tam tikrus vartojimo įpročius. 
Pranešėjas giria veiksmus, įskaitant nacionalinių nuostatų sugriežtinimą, kurių ėmėsi 
valstybės narės, siekdamos apsaugoti nepilnamečius. Jis taip pat palankiai vertina iniciatyvas, 
kaip antai ES alkoholio ir sveikatos forumą ir ES veiklos programą, skirtą tinkamai mitybai, 
fiziniam aktyvumui ir sveikatai skatinti.

Aptariant nepilnamečių apsaugą, reikėtų skatinti valstybėse narėse parengti elgesio kodeksus 
siekiant išspręsti netinkamų komercinių audiovizualinių pranešimų vaikams skirtose 
programose klausimą, ypač komercinių pranešimų apie saldžius, sūrius ar riebius maisto 
produktus ir gėrimus.

Reikėtų pabrėžti, kad jokiomis aplinkybėmis savireguliavimo iniciatyvos negali pakeisti 
teisiškai įpareigojančių reikalavimų, kurie būtini siekiant užtikrinti, kad nepilnamečiai būtų 
veiksmingai apsaugoti.

Žiniasklaidos laisvė ir pliuralizmas, teisė gauti informaciją ir kilmės šalies principas

Pranešėjas palankiai vertina tai, kad į direktyvą įtraukta žiniasklaidos laisvė ir pliuralizmas (3 
ir 4 straipsniai), kurie yra Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje įtvirtinti 
demokratinės visuomenės principai, ir piliečių teisė gauti informaciją apie didelės 
visuomeninės svarbos įvykius (14 ir 15 straipsnis). Reikėtų pažymėti, kad piliečiai ir 
valstybės narės vis dažniau įrodinėja savo teises remdamiesi šiomis nuostatomis.

                                               
1 Duomenys iö  pirmosios Direktyvos 2010/13/ES 13, 16 ir 17 straipsnių taikymo 2009–2010 m. laikotarpiu 
ataskaitos.
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Direktyvos 2 straipsnyje, kuriame aptariamas kilmės šalies principas, reaguojama į vidaus 
rinkos problemas. Paslaugos gali būti nevaržomai teikiamos visoje ES, jei jos atitinka 
valstybėse narėse, kurios yra paslaugų kilmės šalys, galiojančias teisines nuostatas.

Neapykantos kurstymo draudimas

Pranešėjas mano, kad Direktyvos poveikį galima išmatuoti vertinant vieną iš jos pagrindinių 
aspektų, būtent neapykantos dėl rasės, biologinės ir socialinės lyties ar tautybės kurstymo 
draudimą. Komisijos pranešime pateikiamas tik vienas pavyzdys, kai direktyvos nuostatas 
pažeidė viena palydovinė stotis „ Al Aqsa TV“, kuri transliuoja antisemitinio turinio 
programas. Po Komisijos įsikišimo tų programų transliacija liovėsi.

Komerciniai pranešimai

Atsiradus naujų produktų skatinimo būdų, komercinių pranešimų klausimas yra itin svarbus. 
Komisijos pranešime nurodoma, kad keliose valstybėse narėse nustatyta 12 minučių taisyklės 
pažeidimų atvejų. Taigi pranešėjas ragina Komisiją toliau stebėti, kaip laikomasi šios 
taisyklės. Aptariant komercinius pranešimus, taip pat labai svarbūs rėmimo, savireklamos ir 
prekių rodymo klausimai. Būtina pabrėžti, kad šiuo dinamiško žiniasklaidos vystymosi 
laikmečiu atsiranda daug naujų reklamos formų, kurioms sunku pritaikyti vienodas taisykles. 
Tai itin teisinga televizijos su ryšio galimybėmis atveju. Dėl šios priežasties gali padaugėti 
pavojų vartotojams. Todėl pranešėjas ragina giliau analizuoti šį klausimą, ypač nacionaliniu 
lygmeniu valstybėse narėse. Kitas klausimas, kuriam reikia skirti dėmesio, yra būtinybė 
kovoti su diskriminacija dėl lyties, rasės ar etninės kilmės reklamoje. Akivaizdžiai egzistuoja 
produktų tiesioginės ar netiesioginės reklamos naudojant stereotipus problema. Taigi būtina 
imtis efektyvių veiksmų siekiant kovoti su stereotipais.

Žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumas

Pagal direktyvos 33 straipsnį Komisija privalo, jei reikia, pateikti pasiūlymus tam, kad 
direktyva būtų pritaikyta prie naujovių audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų srityje 
atsižvelgiant į technologijų plėtrą ir žiniasklaidos naudojimo raštingumo lygį valstybėse 
narėse. Tačiau Komisija neįvykdė savo įsipareigojimų pagal 33 straipsnį. Todėl pranešėjas 
ragina Komisiją pateikti pasiūlymus žiniasklaidos naudojimo raštingumo klausimu.

Žiniasklaidos naudojimo raštingumas – vienas iš pagrindinių šios direktyvos tikslų, ypač 
atsižvelgiant į problemas ir pavojus, susijusius su televizija su ryšio galimybėmis. Skirtumas 
tarp linijinių ir nelinijinių paslaugų teikimo neryškus ir todėl vartotojams sunku išskirti 
įvairias žiniasklaidos formas ir jų turinio šaltinius. Žiniasklaidos naudojimo raštingumo 
mokymo programų įtraukimas į švietimo sistemas priklauso valstybių narių kompetencijai.

Ateities iššūkiai

Dinamiškas technologinių pokyčių gausėjimas daro didelį poveikį audiovizualinių paslaugų 
rinkai. Internetas ir televizija susilieja, o tai reiškia, kad operatoriai naujoviškuose televizijos 
imtuvuose vis dažniau siūlo antros kartos tinklų ir interneto elementus. Vartotojams tampa 
nelabai aiškus skirtumas tarp linijinių ir nelinijinių paslaugų. Vis labiau populiarėja televizija 
su ryšio galimybėmis (angl. Connected TV) arba mišrioji televizija (angl. Hybrid TV). Be to, 
kultūriniai ir technologiniai pokyčiai ir geresnė prieiga prie plačiajuosčio interneto milijonams 
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vartotojų suteikia galimybę stebėti įprastines televizijos programas naudojantis planšetiniais 
kompiuteriais, išmaniaisiais telefonais ir žaidimo pultais. Televizija su ryšio galimybėmis 
susijusi ir su didžiulėmis galimybėmis, ir su svarbiomis problemomis, tačiau privalome 
nepamiršti užtikrinti, kad būtų pasiekti pagrindiniai tikslai, nustatyti Audiovizualinės 
žiniasklaidos paslaugų direktyvoje. Atsirandant naujų technologinių sprendimų, privalome 
domėtis, kaip galime veiksmingai remti Europos kūrinius ir nepriklausomų kūrėjų sukurtus 
kūrinius; apsaugoti vartotojus, įskaitant vaikus, nuo pernelyg didelės reklamos įtakos; sudaryti 
vienodas sąlygas transliuotojams; ginti saviraiškos laisvę ir pliuralizmą žiniasklaidoje ir 
skatinti žiniasklaidos naudojimo raštingumą, ypač tarp jauniausių vartotojų.

Be to, reikėtų pažymėti, kad audiovizualinių paslaugų rinkoje esama didžiulės tarptautinės 
konkurencijos. Daugiau kaip 1 500 paslaugų įsteigta ne Europos Sąjungoje, bet jų paslaugos 
skirtos Europos rinkoms. Šiuos transliuotojus ne visada varžo tokie pat teisiniai reikalavimai, 
kokie taikomi Europos transliuotojams.

Svarbu, kad atsirandant tokioms naujoms paslaugoms Komisija toliau išsamiai analizuotų 
rinkų raidą ir vartotojų elgesį, taip pat galimą trumpalaikį ir ilgalaikį šių paslaugų poveikį ES 
audiovizualinių paslaugų rinkoms. Parlamentas ragina Komisiją, atsižvelgiant į šių analizių 
rezultatus, pateikti aiškias rekomendacijas nurodant, ar būtina pritaikyti reguliavimo sistemą.


