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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīvas īstenošanu

(2012/2132(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 167. pantu,

– ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas 
(UNESCO) 2005. gada 20. oktobra Konvenciju par kultūras izpausmju daudzveidības 
aizsardzību un veicināšanu,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 10. marta Direktīvu 2010/13/ES 
par to, lai koordinētu dažus dalībvalstu normatīvajos un administratīvajos aktos paredzētus 
noteikumus par audiovizuālo mediju pakalpojumu sniegšanu (Audiovizuālo mediju 
pakalpojumu direktīva)1,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 12. decembra 
Direktīvu 2006/114/EK par maldinošu un salīdzinošu reklāmu2,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 8. jūnija Direktīvu 2000/31/EK 
par dažiem informācijas sabiedrības pakalpojumu tiesiskiem aspektiem, jo īpaši 
elektronisko tirdzniecību, iekšējā tirgū (Direktīva par elektronisko tirdzniecību)3,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 7. marta Direktīvu 2002/22/EK 
par universālo pakalpojumu un lietotāju tiesībām attiecībā uz elektronisko sakaru tīkliem 
un pakalpojumiem (Universālā pakalpojuma direktīva)4, kas grozīta ar Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2009. gada 25. novembra Direktīvu 2009/136/EK5,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 13. decembra 
Direktīvu 2011/92/ES par seksuālas vardarbības pret bērniem, bērnu seksuālas 
izmantošanas un bērnu pornogrāfijas apkarošanu, un ar kuru aizstāj Padomes 
Pamatlēmumu 2004/68/TI6,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 15. novembra Lēmumu 
Nr. 1718/2006/EK par atbalsta programmas īstenošanu Eiropas audiovizuālajā nozarē 
(MEDIA 2007)7,

– ņemot vērā Komisijas skaidrojošo paziņojumu par atsevišķiem televīzijas reklāmas 

                                               
1 OV L 95, 15.4.2010., 1. lpp.
2 OV L 376, 27.12.2006., 21. lpp.
3 OV L 178, 17.7.2000., 1. lpp.
4 OV L 108, 24.4.2002., 51. lpp.
5 OV L 337, 18.12.2009., 11. lpp.
6 OV L 335, 17.12.2011., 1. lpp.
7 OV L 327, 24.11.2006., 12. lpp.
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noteikumu aspektiem direktīvā „Televīzija bez robežām”1,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra 
Ieteikumu 2006/952/EK par nepilngadīgo un cilvēka cieņas aizsardzību un par tiesībām uz 
atbildi saistībā ar Eiropas audiovizuālo un tiešsaistes informācijas pakalpojumu nozares 
konkurētspēju2,

– ņemot vērā Padomes secinājumus par bērnu aizsardzību digitālajā pasaulē3,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido 
programmu „Radošā Eiropa” (COM(2011)0785),

– ņemot vērā Komisijas 2008. gada 1. decembra paziņojumu „Virzība uz pieejamu 
informācijas sabiedrību” (COM(2008)0804),

– ņemot vērā Komisijas 2010. gada 3. marta paziņojumu „Eiropa 2020 — stratēģija gudrai, 
ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei” (COM(2010)2020),

– ņemot vērā Komisijas 2010. gada 26. augusta paziņojumu „Digitālā programma Eiropai” 
(COM(2010)0245),

– ņemot vērā tā 2008. gada 16. decembra rezolūciju par plašsaziņas līdzekļu lietotprasmi 
digitālajā vidē4,

– ņemot vērā tā 2010. gada 25. novembra rezolūciju par sabiedrisko apraidi digitalizācijas 
laikmetā — duālās sistēmas nākotne5,

– ņemot vērā tā 2011. gada 16. novembra rezolūciju par Eiropas kino digitālajā laikmetā6,

– ņemot vērā tā 2012. gada 22. maija rezolūciju par stratēģiju neaizsargāto patērētāju tiesību 
stiprināšanai7,

– ņemot vērā tā 2012. gada 11. septembra rezolūciju par audiovizuālo darbu izplatīšanu 
tiešsaistē Eiropas Savienībā8,

– ņemot vērā tā 2012. gada 20. novembra rezolūciju par bērnu aizsardzību digitālajā 
pasaulē9,

– ņemot vērā Komisijas 2009. gada 20. augusta Ieteikumu 2009/625/EK par plašsaziņas 
līdzekļu lietotprasmi digitālajā vidē, lai veicinātu audiovizuālās un satura industrijas 

                                               
1 OV C 102, 28.4.2004., 2. lpp.
2 OV L 378, 27.12.2006., 72. lpp.
3 OV C 372, 20.12.2011., 15. lpp.
4 OV C 45 E, 23.2.2010., 9. lpp.
5 OV C 99 E, 3.4.2012., 50. lpp.
6 Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0506.
7 Pieņemtie teksti, P7_TA(2012)0209.
8 Pieņemtie teksti, P7_TA(2012)0324.
9 Pieņemtie teksti, P7_TA(2012)0428.
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konkurētspēju un iekļaujošu zināšanu sabiedrību1,

– ņemot vērā Komisijas 2012. gada 24. septembra pirmo ziņojumu Eiropas Parlamentam, 
Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai par 
Direktīvas 2010/13/ES 13., 16. un 17. panta piemērošanu 2009.–2010. gadā, Eiropas 
darbu veicināšana ES audiovizuālo mediju plānoto pakalpojumu un 
pieprasījumpakalpojumu jomā (COM(2012)0522),

– ņemot vērā Komisijas 2012. gada 26. septembra paziņojumu „Atbalsts kultūrai un 
radošajām nozarēm izaugsmei un nodarbinātībai Eiropas Savienībā” (COM(2012)0537),

– ņemot vērā Komisijas 2012. gada 4. maija pirmo ziņojumu Eiropas Parlamentam, 
Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai par 
Direktīvas 2010/13/ES (Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīvas) piemērošanu, 
audiovizuālie mediju pakalpojumi un internetam pieslēdzamas ierīces: līdzšinējie 
sasniegumi un turpmākās perspektīvas (COM(2012)0203),

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

– ņemot vērā Kultūras un izglītības komitejas ziņojumu un Iekšējā tirgus un patērētāju 
aizsardzības komitejas, Juridiskās komitejas, kā arī Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu 
komitejas atzinumus (A7-0000/2012),

A. tā kā Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīva (AVMPD) ir ES mediju regulējuma 
pamatā;

B. tā kā AVMPD pamatā ir tehnoloģiskās neitralitātes princips un tādējādi tā attiecas uz 
visiem pakalpojumiem ar audiovizuālu saturu neatkarīgi no satura sniegšanas 
tehnoloģijas, garantējot vienlīdzīgus konkurences apstākļus visiem audiovizuālo mediju 
pakalpojumu sniedzējiem;

C. tā kā AVMPD nodrošina audiovizuālo mediju pakalpojumu brīvu apriti, darbojoties kā 
iekšējā tirgus instruments, kas atspoguļo tiesības uz vārda un informācijas brīvību un 
aizsargā sabiedrības intereses;

D. tā kā AVMPD mērķis ir sargāt kultūras daudzveidību, veicinot Eiropas audiovizuālos 
darbus;

E. tā kā audiovizuālo mediju pakalpojumu tirgū pastāvīgi notiek būtiskas tehnoloģiskas 
pārmaiņas un attīstās uzņēmējdarbības prakse un modeļi, kas ietekmē satura sniegšanas 
veidu un pieejamību skatītājiem;

F. tā kā ir jānodrošina audiovizuālo mediju pakalpojumu pieejamība, lai personām ar 
invaliditāti un veciem cilvēkiem garantētu tiesības piedalīties un tikt iesaistītiem ES 
sabiedriskajā un kultūras dzīvē, jo īpaši veidojot jaunas satura sniegšanas platformas, 
piemēram, interneta televīziju un hibrīdtelevīziju;

G. tā kā, pieaugot tehnoloģiju attīstības tempam un saplūstot mediju platformām, īpaša 
                                               
1 OV L 227, 29.8.2009., 9. lpp.
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uzmanība būtu jāpievērš plašsaziņas līdzekļu lietotprasmei;

H. tā kā notiekošo tehnoloģisko pārmaiņu dēļ nepilngadīgo aizsardzība ir kļuvusi vēl 
aktuālāka un sarežģītāka problēma;

I. tā kā dažas dalībvalstis nav laikus transponējušas AVMPD un vēl joprojām nav to pilnīgi
un pareizi īstenojušas;

J. tā kā tādējādi nav iespējams veikt pilnīgu AVMPD īstenošanas izvērtējumu un 
visaptverošu tās efektivitātes novērtējumu;

K. tā kā, attīstoties hibrīdpakalpojumiem, audiovizuālo mediju pakalpojumu tirgus 
paplašināšanās ir pastiprinājusi bažas par daudziem jautājumiem, piemēram, konkurenci, 
intelektuālā īpašuma tiesībām, esošo audiovizuālo komercpaziņojumu veidu attīstību un 
jaunu veidu rašanos, pārklājuma reklāmām, kas apdraud programmu integritāti un rada 
šaubas par AVMPD atbilstību un efektivitāti, kā arī tās saistību ar citiem ES tiesību 
instrumentiem,

Pašreizējā situācija

1. uzsver, ka AVMPD joprojām ir piemērots instruments, kas reglamentē, kā ES mērogā tiek 
koordinēti valstu tiesību akti attiecībā uz visiem audiovizuālajiem medijiem;

2. norāda, ka ziņojumu par direktīvas piemērošanu Komisija iesniedza ar lielu nokavēšanos 
un ka dalībvalstis ir ļoti atšķirīgi īstenojušas AVMPD;

3. norāda, ka Komisijas ziņojumā par direktīvas piemērošanu nav sniegts 33. pantā 
paredzētais vērtējums par to, vai, ņemot vērā konstatētos datus, AVMPD būtu jāpielāgo;

Pieejamība

4. uzsver, ka Komisijas ziņojumā par direktīvas piemērošanu nav pienācīgi aplūkots 
AVMPD 7. pantā minētais pieejamības jautājums, un pauž nožēlu, ka šajā saistībā nav 
novērtēta dalībvalstu īstenošanas noteikumu efektivitāte;

5. aicina Komisiju šos trūkumus novērst, sniedzot pārskatu par dalībvalstu veiktajiem 
pasākumiem un to efektivitātes novērtējumu, lai nodrošinātu, ka audiovizuālo mediju 
pakalpojumi kļūst aizvien pieejamāki;

6. aicina uzlabot programmu pieejamību, jo īpaši to, kuru sniegšanā izmanto pakalpojumus 
pēc pieprasījuma, cita starpā turpinot attīstīt audioaprakstus, audio jeb ierunātos subtitrus, 
zīmju valodu un izvēlnes vadību, jo īpaši elektroniskajās raidījumu programmās;

Eiropas audiovizuālo darbu veicināšana

7. uzsver, ka lielākā daļa dalībvalstu ievēro noteikumus attiecībā uz Eiropas darbu 
veicināšanu, tomēr šī prioritāte joprojām tiek piešķirta nacionālajiem darbiem, bet
neatkarīgo producentu darbu īpatsvars televīzijā samazinās;

8. pauž nožēlu, kas sniegtie dati nav pietiekami, lai varētu izdarīt secinājumus par to, kā 
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pieprasījumpakalpojumu sniedzēji veicina Eiropas darbus;

9. uzsver, ka AVMPD 13. pantā nav noteikts, ka atsevišķs ziņojums jāsniedz par 
pieprasījumpakalpojumu sniedzēju dubulto pienākumu veicināt piekļuvi Eiropas darbiem 
un veicināt Eiropas darbus, un lūdz Komisiju šo jautājumu noskaidrot;

10. aicina dalībvalstis veicināt labāku sinerģiju starp regulatīvajām iestādēm, audiovizuālo 
mediju pakalpojumu sniedzējiem un Komisiju, dodot iespēju ES filmām sasniegt plašāku 
auditoriju gan savā valstī, gan arī citās dalībvalstīs;

Nepilngadīgo aizsardzība

11. ņem vērā pašregulācijas iniciatīvas un rīcības kodeksus, kuru mērķis ir ierobežot pārtikas 
reklāmas un mārketinga ietekmi uz bērniem un nepilngadīgajiem un kuri, piemēram, sākti, 
īstenojot Komisijas rīcības platformu „Diēta, fiziskā aktivitāte un veselība”;

12. uzsver, ka, lai gan šīs pašregulācijas iniciatīvas ir uzlabojušas agrāko situāciju, tās nav 
izrādījušās pietiekami efektīvas un nevar aizstāt juridiski saistošas prasības, kas var būt 
vajadzīgas, lai nodrošinātu nepilngadīgo efektīvu aizsardzību;

13. aicina Komisiju pārdomāt, kā AVMPD pamatprasības, kas piemērojamas nelineāriem 
pakalpojumiem, varētu attiecināt arī uz citiem tiešsaistes satura veidiem un 
pakalpojumiem, kas pašreiz ir ārpus tās darbības jomas, un šo pārdomu rezultātus iesniegt 
Parlamentam līdz 2013. gada 31. decembrim;

Reklāma

14. norāda, ka vairākas dalībvalstis ir pārkāpušas reklāmas ierobežojumu, kas ir 12 minūtes 
stundā;

15. mudina dalībvalstis pilnīgi, pareizi un nekavējoties izpildīt AVMPD noteikumus attiecībā 
uz šo jautājumu;

16. mudina Komisiju arī turpmāk cieši un efektīvi uzraudzīt, vai dalībvalstis ievēro 12 minūšu 
ierobežojumu, un vajadzības gadījumā sākt pienākumu neizpildes procedūras;

17. aicina Komisiju apsvērt, vai ir vajadzīgi stingrāki noteikumi attiecībā uz reklāmu, kuras 
mērķauditorija ir bērni un nepilngadīgie, īpaši uzsverot maldinošas reklāmas televīzijā un 
tiešsaistē;

18. atzinīgi vērtē Komisijas nodomu 2013. gadā atjaunināt tās skaidrojošo paziņojumu par 
atsevišķiem televīzijas reklāmas noteikumu aspektiem, kas varētu sniegt norādes par to, kā 
izpildīt AVMPD 9. pantā noteiktos obligātos kvalitātes standartus attiecībā uz visiem 
audiovizuālajiem komercpaziņojumiem;

Plašsaziņas līdzekļu lietotprasme

19. aicina Komisiju un dalībvalstis veicināt plašsaziņas līdzekļu lietotprasmi visiem ES 
iedzīvotājiem, jo īpaši bērniem un nepilngadīgajiem, īstenojot iniciatīvas un saskaņotas 
darbības, lai uzlabotu kritisko izpratni par audiovizuālo mediju pakalpojumiem un 
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veicinātu publiskas debates, kā arī pilsonisko līdzdalību, vienlaikus atbalstot visu 
ieinteresēto personu, tostarp mediju nozares pārstāvju, aktīvu līdzdalību;

20. mudina dalībvalstis iekļaut plašsaziņas līdzekļu lietotprasmi attiecīgajās skolu 
programmās;

Turpmākie uzdevumi

21. pauž nožēlu, ka Komisija ir tikai daļēji izpildījusi savu ziņošanas pienākumu saskaņā ar 
AVMPD 33. pantu, un aicina pirms nākamā Komisijas ziņojuma par direktīvas 
piemērošanu sniegt starpposma novērtējumu;

22. aicina Komisiju cieši uzraudzīt hibrīdpakalpojumu, jo īpaši hibrīdtelevīzijas, attīstību 
Eiropas Savienībā un Zaļajā grāmatā par hibrīdtelevīziju skaidri norādīt ar to saistītos 
dažādos jautājumus;

o

o o

23. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.
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PASKAIDROJUMS

Galvenais šā ziņojuma mērķis ir novērtēt Direktīvas 2010/13/ES (Audiovizuālo mediju 
pakalpojumu direktīvas) transponēšanas panākumus un darbības efektivitāti. Šī direktīva ir 
Eiropas Savienības mediju regulēšanas pamats. Saskaņā ar tās 33. pantu Eiropas Komisijai ik 
pēc trim gadiem ir jāiesniedz Eiropas Parlamentam ziņojums par šīs direktīvas piemērošanu 
dalībvalstīs. Jānorāda, ka pirmo Komisijas ziņojumu publicēja ar ievērojamu kavēšanos, kas 
izriet arī no tā, ka dažas dalībvalstis neveica pilnu direktīvas transponēšanu noteiktajā 
termiņā.

Norāda, ka direktīvas ieviešana dalībvalstīs noritēja atšķirīgos līmeņos.

AVMPD ir iekšējā tirgus instruments, kurš apvieno tiesības sniegt audiovizuālos 
pakalpojumus un tiesības uz vārda un informācijas brīvību, kā arī nozīmīgu sabiedrības 
interešu aizsardzību. Ir svarīgi atgādināt, ka AVMPD tika izstrādāta tā, lai tā būtu 
piemērojama neatkarīgi no tehnoloģijas progresa, jo tās pamatā ir tehnoloģijas neitralitātes 
princips. Direktīvas teksts ir garu un smagu ieinteresēto pušu diskusiju rezultāts, savukārt 
sasniegtie kompromisi ir atzīstami par izsvērtiem un tādiem, kam efektīvi jāpalīdz
iedzīvotājiem un uzņēmējiem.

Jānorāda arī tas, ka direktīvas piemērošana pozitīvi ietekmē tirgus attīstību. Saskaņā ar 
Eiropas Audiovizuālās observatorijas datiem 2012. gada beigās ir reģistrēts vairāk nekā 
8000 televīzijas pakalpojumu sniedzēju un vairāk nekā 2000 pieprasījumpakalpojumu 
piegādātāju Eiropas Savienībā.

Pirmā ziņojuma daļa attiecas uz visu noteikumu kvalitatīvo novērtējumu, savukārt otrā daļa 
attiecas uz nākotnes izaicinājumiem, kas ir saistīti ar dinamisku tehnoloģisko attīstību, t. i., 
interneta televīziju.

Pieejamība

Šajā jomā referents uzsver, ka Eiropas Komisijas ziņojums neatspoguļo ne pieejamības 
būtību, nedz arī sniedz atbilstošu noteikumu izpildes efektivitātes analīzi atsevišķās 
dalībvalstīs. Attiecībā uz neapmierinošajiem ziņojuma rezultātiem referents aicina Komisiju 
uzraudzīt pasākumus, kas attiecas uz mediju pakalpojumu sniegšanu personām ar redzes vai 
dzirdes traucējumiem. Atsevišķām dalībvalstīm ir jārosina raidorganizācijas iepazīties tuvāk 
ar šo personu vajadzībām un turpināt attīstīt tehnoloģijas, kas visiem iedzīvotājiem nodrošinās 
plašāku piekļuvi raidījumiem, cita starpā turpinot attīstīt audioaprakstus, audio jeb ierunātos 
subtitrus, zīmju valodu un izvēlnes vadību, jo īpaši elektroniskajās raidījumu programmās.

Eiropas darbu veicināšana

Eiropas Parlaments uzskata, ka galvenais uzdevums ir kultūras daudzveidības veicināšana, 
izplatot Eiropas darbus. Pamatojoties uz Komisijas iesniegto ziņojumu par direktīvas 
13., 16. un 17. panta piemērošanu, kas attiecas uz Eiropas darbu un neatkarīgo producentu 
veidotu darbu veicināšanu, konstatē, ka Komisijas uzrādītie dati nav pietiekami, lai izdarītu 
atbilstošus secinājumus. Apšaubāma ir arī dalībvalstīs piemērotā uzraudzības metode. 
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Saskaņā ar Komisijas iesniegto ziņojumu, raidīto Eiropas darbu daudzuma pieaugums 
2010. gadā salīdzinājumā ar 2009. gadu ir 0,5 %. Vidējais Eiropas darbu raidlaiks ES 
2009. gadā bija 63,8 % un 64,3 % — 2010. gadā. Saskaņā ar iesniegtajiem datiem par 
2010. gadu attiecībā uz neatkarīgo producentu darbu raidīšanu ir konstatēts 0,3 % 
samazinājums salīdzinājumā ar 2009. gadu. Vidējā neatkarīgo producentu darbu proporcija 
ES 2009. gadā ir 34,1 % un 2010. gadā — 33,8 %1. Visās dalībvalstīs neatkarīgo producentu 
darbu proporcija sasniedza direktīvā noteiktos 10 %. Tomēr atsevišķās dalībvalstīs sasniegtais 
līmenis ir atšķirīgs. Komisijas iesniegtie rezultāti nav pilnīgi apmierinoši. Referents aicina 
Komisiju uzraudzīt attīstību dalībvalstīs šajā jomā, savukārt valstu varas iestādēm rosināt 
Eiropas darbu raidlaika palielināšanu, kā arī pilnu un regulāru rezultātu uzrādīšanu šajā jomā.

Nepilngadīgo aizsardzība

Šim jautājumam referents pievērš īpašu uzmanību, jo tieši nepilngadīgos skatītājus visvairāk 
apdraud no komercpaziņojumiem izrietošās briesmas. Šādus draudus rada alkoholisko 
dzērienu, neveselīgu produktu reklāma vai reklāmas, kas mudina uz noteiktiem patēriņa 
ieradumiem. Referents atzinīgi vērtē dalībvalstu rīcību nepilngadīgo aizsardzības jomā, 
tostarp noteikumu pastiprināšanu valstu līmenī. Atzinīgi vērtē arī tādas iniciatīvas kā ES 
forumu par alkoholu un veselību, kā arī ES forumu par uzturu, fiziskām aktivitātēm un 
veselību.

Saistībā ar nepilngadīgo aizsardzību dalībvalstīs jāveicina rīcības kodeksu izstrāde 
neatbilstošu audiovizuālo komercpaziņojumu aizliegšanai bērnu raidījumos, jo īpaši tas 
attiecas uz saldiem, sāļiem vai taukus saturošiem pārtikas produktiem un dzērieniem.

Jāuzsver, ka pašregulācijas iniciatīvas tomēr nekādā gadījumā nevar aizstāt juridiski saistošas 
prasības, kas ir obligāts priekšnoteikums tam, lai nodrošinātu nepilngadīgo efektīvu 
aizsardzību.

Brīva aprite un vārda brīvība, tiesības uz informāciju, izcelsmes valsts

Referents atzinīgi vērtē to, ka brīva aprite un vārda brīvība (3. un 4. pants), kas ir 
demokrātiskas sabiedrības priekšnosacījums, ir ietverti Eiropas Savienības pamattiesību hartā, 
kā arī iedzīvotāju tiesības uz informāciju par pasākumiem, kas ir būtiski sabiedrībai (14. un 
15. pants), ir ietverti šajā direktīvā. Jānorāda arī tas, ka iedzīvotāji un dalībvalstis arvien 
biežāk izmanto savas tiesības, pamatojoties uz šiem noteikumiem.

Direktīvas 2. pants, kurā ir minēts izcelsmes valsts princips, atbilst iekšējā tirgus 
izaicinājumiem. Pakalpojumus var brīvi sniegt visā ES, ja tie atbilst likuma noteikumiem, kas 
ir spēkā tajā dalībvalstī, kura ir šā pakalpojuma izcelsmes valsts.

Naida kurināšana

Referents uzsver, ka direktīva sevi attaisno vienā no svarīgākajiem tās aspektiem, t. i., cīņā ar 

                                               
1 Dati ir ņemti no Komisijas pirmā ziņojuma par Direktīvas 2010/13/ES 13., 16. un 17. panta piemērošanu 
2009.–2010. gadā, COM(2012) 522.
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naida kurināšanu rases, dzimuma, reliģijas vai valstspiederības dēļ (6. pants). Komisijas 
ziņojumā ir ziņots tikai par vienu gadījumu, kad satelītkanāls Al Aqsa TV, kas pārraidīja 
antisemītiska satura raidījumus, pārkāpa direktīvu. Pēc Komisijas intervences to raidīšanu 
pārtrauca.

Komercpaziņojumi

Komercpaziņojumu jautājums ir ļoti nozīmīgs saistībā ar jaunu produktu reklamēšanu. 
Komisijas ziņojumā redzams, ka ir konstatēti gadījumi, kad dažas dalībvalstis ir pārkāpušas 
12 minūšu principu, tāpēc referents aicina Komisiju turpināt uzraudzīt šā noteikuma 
ievērošanu. Attiecībā uz komercpaziņojumiem ļoti svarīga ir arī sponsorēšana, pašreklāma un 
produktu izvietošana. Jāuzsver, ka pašreiz, dinamiskajā mediju attīstības laikmetā, rodas 
daudz jaunu reklāmas formu, kurām ir grūti piemērot vienotus principus, jo īpaši saistībā ar 
interneta televīziju. Tas var radīt apdraudējumu patērētājiem, turklāt referents aicina turpināt 
analizēt šo problemātiku, jo īpaši atsevišķu dalībvalstu līmenī. Vēl viens jautājums, kuram ir 
jāpievērš uzmanība, ir nepieciešamība apkarot diskrimināciju dzimuma, rases vai etniskās 
izcelsmes dēļ reklāmās. Tieša vai pastarpināta produktu reklāma, pamatojoties uz 
stereotipiem, ir acīmredzama problēma, tāpēc ir jāveic efektīvi pasākumi tās risināšanai.

Plašsaziņas līdzekļu lietotprasme

Saskaņā ar direktīvas 33. pantu Komisija vajadzības gadījumā izstrādā turpmākus 
priekšlikumus, lai to pielāgotu pārmaiņām audiovizuālo mediju pakalpojumu jomā, ņemot 
vērā jaunākos tehnoloģiju sasniegumus un plašsaziņas līdzekļu lietotprasmes līmeni 
dalībvalstīs. Jānorāda, ka Komisija nav izpildījusi saistības, kas izriet no 33. panta, un tāpēc 
referents aicina Komisiju iesniegt priekšlikumus plašsaziņas līdzekļu lietotprasmes jomā.

Plašsaziņas līdzekļu lietotprasme ir viens no galvenajiem direktīvas mērķiem, jo īpaši saistībā 
ar hibrīdtelevīzijas radītajiem izaicinājumiem un apdraudējumiem. Izzūdošā robeža starp 
lineāro un nelineāro pakalpojumu traucē patērētājam atšķirt dažādos medijus un to satura 
avotus. Dalībvalstis ir atbildīgas par plašsaziņas līdzekļu lietotprasmes mācību ieviešanu 
izglītības programmās.

Turpmākie uzdevumi

Dinamiska tehnoloģiju pārmaiņu paātrināšanās pasaulē ievērojami ietekmē audiovizuālo 
pakalpojumu tirgu. Pastāv interneta un televīzijas konverģence, tādēļ operatori arvien biežāk 
mūsdienu televīzijas uztvērējos piedāvā otrās paaudzes tehnoloģiju un interneta elementus. 
Patērētājiem robeža starp lineārajiem un nelineārajiem pakalpojumiem kļūst arvien 
neredzamāka. Televīzija, kas ir nosaukta par interneta televīziju vai hibrīdtelevīziju, kļūst 
arvien populārāka. Turklāt pārmaiņas kultūras un tehnoloģiju jomā, kā arī piekļuves 
palielināšanās platjoslai sniedz miljoniem lietotāju iespēju skatīties ierastos televīzijas 
raidījumus, izmantojot planšetdatorus, viedtālruņus un konsoles. Saskaroties ar šīm 
milzīgajām iespējām un izaicinājumiem, kas ir saistīti ar hibrīdtelevīziju, tomēr ir jāīsteno
galvenie Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīvas mērķi. Saistībā ar jauniem
tehnoloģiskajiem risinājumiem jāuzdod jautājums, kā efektīvi veicināt Eiropas darbus, 
neatkarīgo producentu darbus, efektīvi pasargāt patērētājus, tostarp bērnus, no pārmērīgas 
reklāmas ietekmes, kā raidorganizācijām nodrošināt vienādus darbības apstākļus, sargāt vārda 
brīvību, brīvu apriti, kā attīstīt plašsaziņas līdzekļu lietotprasmi, jo īpaši bērniem. 
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Turklāt jāņem vērā, ka audiovizuālo pakalpojumu tirgus ir pakļauts spēcīgai starptautiskai 
konkurencei. Vairāk nekā 1500 pakalpojumu sniedzējiem galvenie biroji atrodas ārpus 
Eiropas Savienības, bet tie virza savus piedāvājumus uz Eiropas tirgiem. Šīm 
raidorganizācijām vienmēr ir jāpilda tie paši juridiskiem pienākumi, kas attiecas uz Eiropas 
raidorganizācijām.

Ir svarīgi, lai Komisija turpinātu padziļināti analizēt tirgus attīstību un patērētāju uzvedību 
saistībā ar šādu jaunu pakalpojumu attīstību, kā arī to iespējamo īstermiņa un ilgtermiņa 
ietekmi uz ES audiovizuālo tirgu. Pamatojoties uz šīm analīzēm, Parlaments aicina Komisiju 
sniegt skaidrus ieteikumus par to, vai ir jāpielāgo tiesiskais regulējums.


