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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o uplatňovaní smernice o audiovizuálnych mediálnych službách

(2012/2132(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na článok 167 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na Dohovor Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru 
(UNESCO) o ochrane a podpore rozmanitosti kultúrnych prejavov z 20. októbra 2005,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2010/13/EÚ z 10. marca 2010 o 
koordinácii niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom alebo 
správnym opatrením v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania audiovizuálnych 
mediálnych služieb (smernica o audiovizuálnych mediálnych službách)1,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2006/114/ES z 12. decembra 
2006 o klamlivej a porovnávacej reklame2,

– so zreteľom na smernicu 2000/31/ES Európskeho parlamentu a Rady z 8. júna 2000 
o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä 
o elektronickom obchode (smernica o elektronickom obchode)3,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2002/22/ES zo 7. marca 2002 
o univerzálnej službe a právach užívateľov týkajúcich sa elektronických komunikačných 
sietí a služieb (smernica univerzálnej služby)4 zmenenú a doplnenú smernicou 
Európskeho parlamentu a Rady 2009/136/ES z 25. novembra 20095,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ z 13. decembra 
2011 o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti 
detskej pornografii, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2004/68/SVV6,

– so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1718/2006/ES z 15. 
novembra 2006 o vykonávaní programu na podporu európskeho audiovizuálneho sektora 
(MEDIA 2007)7,

– so zreteľom na výkladové oznámenie Komisie o istých aspektoch ustanovení o reklame 
v smernici o televízii bez hraníc8,

– so zreteľom na odporúčanie Európskeho parlamentu a Rady 2006/952/ES z 20. decembra 
                                               
1 Ú. v. EÚ L 95, 15.4.2010, s. 1.
2 Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006, s. 21.
3 Ú. v. ES L 178, 17.7.2000, s. 1.
4 Ú. v. ES L 108, 24.4.2002, s. 51.
5 Ú. v. EÚ L 337, 18.12.2009, s. 11.
6 Ú. v. EÚ L 335, 17.12.2011, s. 1.
7 Ú. v. EÚ L 327, 24.11.2006, s. 12.
8 Ú. v. EÚ C 102, 28.4.2004, s. 2.
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2006 o ochrane maloletých osôb a ľudskej dôstojnosti a o práve na vyjadrenie vo vzťahu 
ku konkurencieschopnosti európskeho priemyslu audiovizuálnych a online informačných 
služieb1,

– so zreteľom na závery Rady o ochrane detí v digitálnom svete2,

– so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, predložený Komisiou, 
ktorým sa ustanovuje program Tvorivá Európa (COM(2011)0785),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 1. decembra 2008 s názvom Dostupná informačná 
spoločnosť (COM(2008)0804),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 3. marca 2010 s názvom Európa 2020 – Stratégia na 
zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu (KOM(2010)2020),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 26. augusta 2010 s názvom Digitálna agenda pre 
Európu (COM(2010)0245),

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. decembra 2008 o mediálnej gramotnosti 
v digitálnom svete3,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 25. novembra 2010 o verejnoprávnom vysielaní 
v digitálnom veku: budúcnosť duálneho systému4,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. novembra 2011 o európskej kinematografii 
v digitálnom veku5,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 22. mája 2012 o stratégii posilňovania práv zraniteľných 
spotrebiteľov6,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 11. septembra 2012 o internetovej distribúcii 
audiovizuálnych diel v Európskej únii7,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 20. novembra 2012 o ochrane detí v digitálnom svete8,

– so zreteľom na odporúčanie Komisie z 20. augusta 2009 (2009/625/ES) o mediálnej 
gramotnosti v digitálnom prostredí pre konkurencieschopnejší audiovizuálny priemysel 
a priemysel obsahu a inkluzívnu znalostnú spoločnosť9,

– so zreteľom na prvú správu Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov z 24. septembra 2012 o 

                                               
1 Ú. v. EÚ L 378, 27.12.2006, s. 72.
2 Ú. v. EÚ C 372, 20.12.2011, s. 15.
3 Ú. v. EÚ C 45 E, 23.2.2010, s. 9.
4 Ú. v. EÚ C 99 E, 3.4.2012, s. 50.
5 Prijaté texty, P7_TA(2011)0506.
6 Prijaté texty, P7_TA(2012)0209.
7 Prijaté texty, P7_TA(2012)0324.
8 Prijaté texty, P7_TA(2012)0428.
9 Ú. v. EÚ L 227, 29.8.2009, s. 9.
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uplatňovaní článkov 13, 16 a 17 smernice 2010/13/EÚ na obdobie 2009 – 2010, Podpora 
európskych diel v plánovaných audiovizuálnych mediálnych službách a v službách na 
požiadanie (COM(2012)0522),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 26. septembra 2012 s názvom Podpora kultúrnych a 
tvorivých sektorov v záujme rastu a zamestnanosti v EÚ (COM(2012)0537),

– so zreteľom na prvú správu Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov zo 4. mája 2012 o uplatňovaní 
smernice 2010/13/EÚ – „smernice o audiovizuálnych mediálnych službách“, 
Audiovizuálne mediálne služby a pripojené zariadenia: Minulosť a budúce perspektívy 
(COM(2012)0203),

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre kultúru a vzdelávanie a stanoviská Výboru pre 
vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, Výboru pre právne veci a Výboru pre občianske 
slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A7–0000/2012),

A. keďže smernica o audiovizuálnych mediálnych službách (smernica o AVMS) je hlavným 
predpisom, o ktorý sa opierajú právne predpisy EÚ v oblasti médií;

B. keďže smernica o AVMS je založená na zásade technologickej neutrálnosti, a teda 
pokrýva všetky služby audiovizuálneho obsahu bez ohľadu na to, aká technológia sa 
používa na poskytnutie daného obsahu, pričom sú zaručené rovnaké podmienky pre 
všetkých poskytovateľov audiovizuálnych mediálnych služieb; 

C. keďže smernica o AVMS zaručuje voľný pohyb audiovizuálnych mediálnych služieb ako
nástroj vnútorného trhu, ktorý je prejavom práva na slobodu prejavu a na informácie 
a chráni ciele verejného záujmu;

D. keďže cieľom smernice o AVMS je chrániť kultúrnu rozmanitosť podporovaním 
európskych audiovizuálnych diel;

E. keďže na trhoch s audiovizuálnymi mediálnymi službami naďalej dochádza k zásadným 
zmenám v oblasti technológií a obchodné postupy a modely sa naďalej vyvíjajú, čo 
ovplyvňuje spôsob, akým sa divákom poskytuje a sprístupňuje obsah;

F. keďže prístupnosť audiovizuálnych mediálnych služieb má kľúčový význam pre zaručenie 
práva osôb so zdravotným postihnutím a a starších osôb zúčastňovať sa na sociálnom 
a kultúrnom živote EÚ a byť jeho súčasťou, najmä v čase vyvíjajúcich sa nových 
platforiem poskytujúcich obsah, ako je IPTV a Connected TV (televízia s pripojením na 
internet);

G. keďže v časoch zrýchľujúceho sa tempa technologických zmien a konvergencie 
mediálnych platforiem by sa mal klásť osobitný dôraz na mediálnu gramotnosť;

H. keďže v dôsledku prebiehajúcich technologických zmien sa ochrana maloletých stáva 
čoraz pálčivejšou a zložitejšou otázkou;
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I. keďže niektoré členské štáty netransponovali smernicu o AVMS včas a neimplementovali 
ju zatiaľ v plnej miere a správne;

J. keďže z tohto dôvodu nie je možné uskutočniť komplexné posúdenie implementácie 
smernice o AVMS ani dôkladné vyhodnotenie jej efektívnosti;

K. keďže expanzia trhov s audiovizuálnymi mediálnymi službami a spolu s ňou vývoj 
hybridných služieb umocnili obavy týkajúce sa celého radu otázok, ako je hospodárska 
súťaž, práva duševného vlastníctva, vývoj existujúcich a vznik nových foriem obchodnej 
komunikácie v audiovizuálnej oblasti a prekrývajúcej reklamy, čo predstavuje výzvu pre 
programovú integritu a spochybňuje primeranosť a účinnosť smernice o AVMS, ako aj jej 
vzťah k iným právnym nástrojom EÚ;

Aktuálny stav

1. zdôrazňuje, že smernica o AVMS je naďalej primeraným nástrojom na riadenie 
celoeurópskej koordinácie vnútroštátnej legislatívy týkajúcej sa všetkých audiovizuálnych 
médií;

2. poznamenáva, že Komisia predložila svoju správu o uplatňovaní so značným oneskorením 
a že členské štáty implementovali smernicu o AVMS obzvlášť odlišnými spôsobmi;

3. konštatuje, že správa Komisie o uplatňovaní neposudzuje potrebu možného prispôsobenia 
smernice o AVMS vzhľadom na tieto zistenia, ako sa vyžaduje v článku 33;

Prístupnosť 

4. zdôrazňuje, že správa Komisie o uplatňovaní neobsahuje vecné riešenie otázky 
prístupnosti v súlade s článkom 7 smernice o AVMS, a vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
sa nerieši účinnosť vykonávacích pravidiel jednotlivých členských štátov v tomto smere;

5. vyzýva Komisiu, aby sa zaoberala týmto nedostatkom tak, že poskytne prehľad opatrení, 
ktoré prijali členské štáty, ako aj posúdenie ich účinnosti, aby sa tak nepretržite zaručila 
väčšia prístupnosť audiovizuálnych mediálnych služieb;

6. vyzýva na širšie sprístupnenie programov, najmä programov poskytovaných 
prostredníctvom služieb na požiadanie, a to ďalším vývojom v oblastiach, ku ktorým 
patria napríklad zvukový opis, zvukové titulky, posunková reč a ovládanie menu, 
konkrétne v prípade elektronického prehľadu programov (EPP);

Podpora európskych audiovizuálnych diel

7. zdôrazňuje, že väčšina členských štátov síce dodržiava pravidlá týkajúce sa podporovania 
európskych diel, uprednostňujú sa však národné diela a zároveň klesá podiel nezávislých 
diel v televíznom vysielaní;

8. vyjadruje poľutovanie nad tým, že poskytnuté údaje nie sú dostačujúce na vyvodenie 
akýchkoľvek záverov, pokiaľ ide o podporu európskych diel zo strany poskytovateľov 
služieb na požiadanie;
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9. zdôrazňuje nedostatok samostatných správ podľa článku 13 smernice o AVMS o dvojakej 
povinnosti spočívajúcej v podporovaní európskych diel a prístupu k nim v rámci služieb 
na požiadanie a žiada Komisiu o objasnenie tejto otázky;

10. vyzýva členské štáty, aby podporovali lepšiu súčinnosť medzi regulačnými orgánmi, 
poskytovateľmi audiovizuálnych mediálnych služieb a Komisiou, čo by filmom EÚ 
umožnilo osloviť väčšie publikum na vnútroštátnej úrovni, ako aj v iných členských 
štátoch;

Ochrana maloletých 

11. berie na vedomie samoregulačné iniciatívy a kódexy správania, ktorých cieľom je 
obmedziť vystavenie detí a maloletých osôb reklamám na potraviny a marketingu 
potravín, napríklad iniciatívy, ktoré sa začali v rámci Platformy Komisie pre výživu, 
fyzickú aktivitu a zdravie;

12. zdôrazňuje, že hoci takéto samoregulačné iniciatívy predstavujú pokrok v porovnaní 
s predchádzajúcim stavom, neosvedčili sa ako dostatočne účinné a nemôžu nahradiť 
právne záväzné požiadavky, ktoré sú možno potrebné na zaručenie efektívnej ochrany 
maloletých;

13. vyzýva Komisiu, aby zvážila, akým spôsobom by sa dali základné požiadavky ustanovené 
v smernici o AVMS vzťahujúce sa na nelineárne služby rozšíriť na iný online obsah 
a služby, ktoré v súčasnosti nepatria do jej rozsahu pôsobnosti, a aby Parlamentu 
predložila výsledky svojich úvah najneskôr 31. decembra 2013;

Reklama

14. poznamenáva, že v mnohých členských štátov sa porušuje obmedzenie vysielania reklamy 
12 minút za hodinu;

15. naliehavo vyzýva členské štáty, aby v plnej miere, správne a čo najskôr implementovali 
príslušné ustanovenia smernice o AVMS;

16. naliehavo vyzýva Komisiu, aby naďalej dôsledne a účinne monitorovala dodržiavanie 12-
minútového obmedzenia vysielania reklám v členských štátoch a aby v prípadoch potreby 
iniciovala konanie vo veci porušenia;

17. vyzýva Komisiu, aby preskúmala, či sú potrebné prísnejšie pravidlá týkajúce sa reklamy 
zameranej na deti a maloleté osoby s osobitným dôrazom na zavádzajúcu reklamu v 
televízii a na internete;

18. víta zámer Komisie aktualizovať v roku 2013 jej výkladové oznámenie o istých aspektoch 
ustanovení o televíznej reklame, na základe čoho by bolo možné poskytnúť návod, ako 
dosiahnuť minimálne kvalitatívne normy pre všetky audiovizuálne komerčné oznamy 
uvedené v článku 9 smernice o AVMS;

Mediálna gramotnosť

19. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby prostredníctvom iniciatív a koordinovaných akcií 
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podporovali mediálnu gramotnosť všetkých občanov EÚ, najmä detí a maloletých osôb, 
s cieľom zvýšiť kritické chápanie audiovizuálnych mediálnych služieb a podnietiť verejnú 
diskusiu, ako aj občiansku participáciu a zároveň nabádať k aktívnej účasti všetky 
zainteresované strany, najmä médiá;

20. vyzýva členské štáty, aby mediálnu gramotnosť zaradili do svojich školských osnov;

Budúce výzvy

21. vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia splnila úlohu podávať správy v zmysle 
v článku 33 smernice o AVMS len čiastočne, a žiada, aby sa pred budúcou správou 
Komisie o uplatňovaní vypracovalo priebežné hodnotenie;

22. vyzýva Komisiu, aby dôsledne sledovala vývoj hybridných služieb v EÚ, najmä v prípade 
televízie s pripojením na internet, a aby vo svojej zelenej knihe týkajúcej sa televízie s 
pripojením na internet jasne označila rôzne problémy, ktoré vznikajú v dôsledku týchto 
služieb;

o

o o

23. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Hlavným cieľom tejto správy je vyhodnotiť účinnosť smernice 2010/13/EÚ 
o audiovizuálnych mediálnych službách a pokrok dosiahnutý pri jej transponovaní. Táto 
smernica je základom právnych predpisov v mediálnej oblasti v Európskej únii. Podľa článku 
33 je Komisia povinná predkladať Európskemu parlamentu správu o uplatňovaní tejto 
smernice v členských štátoch každé tri roky. Prvá správa Komisia bola uverejnená so 
značným oneskorením, okrem iného aj preto, že niektoré členské štáty nevykonali úplnú 
transpozíciu smernice v stanovenej lehote.

Je jasné, že smernica bola v členských štátoch implementovaná v rôznej miere.

Smernica o AVMS je nástrojom vnútorného trhu, ktorý kombinuje právo poskytovať 
audiovizuálne služby s právom na slobodu prejavu a informácií a ochranou významných 
cieľov verejného záujmu. Je potrebné pripomenúť, že pri vypracovaní smernice o AVMS sa 
dbalo na zabezpečenie jej neustálej primeranosti napriek vyvíjajúcim sa technológiám, 
pretože je založená na zásade technologickej neutrálnosti. Znenie smernice je výsledkom 
dlhých a náročných rokovaní medzi zainteresovanými stranami a dosiahnuté kompromisy by 
mali byť vyvážené a mali by účinne slúžiť záujmom občanov a podnikateľov.

Uplatňovanie smernice má taktiež pozitívny vplyv na rozvoj trhu. Podľa údajov Európskeho 
audiovizuálneho observatória pôsobí v súčasnosti (stav na konci roka 2012) v Európskej únii 
viac ako 8 000 poskytovateľov televíznych služieb a viac ako 2 000 poskytovateľov služieb 
na požiadanie.

Prvá časť tejto správy obsahuje kvalitatívne posúdenie všetkých ustanovení, zatiaľ čo jej 
druhá časť sa týka budúcich výziev spojených s dynamickým pokrokom v oblasti technológií, 
najmä televízie s pripojením na internet.

Prístupnosť

V tejto oblasti spravodajca poukazuje na to, že správa Komisie sa nezaoberá úplne otázkou 
prístupnosti ani nehodnotí účinnosť implementácie príslušných ustanovení v jednotlivých 
členských štátoch. So zreteľom na neuspokojivé závery správy spravodajca vyzýva Komisiu, 
aby monitorovala situáciu v súvislosti s poskytovaním mediálnych služieb osobám 
s poruchami zraku alebo sluchu. Taktiež je veľmi dôležité, aby členské štáty nabádali 
vysielateľov k tomu, aby sa snažili lepšie porozumieť potrebám týchto osôb a ďalej pracovali 
na rozvoji technológií, ktoré zaručia všetkým občanom širší prístup k programom 
prostredníctvom ďalšieho rozvíjania napríklad zvukového opisu, zvukových titulkov, 
posunkovej reči a ovládania menu, osobitne v prípade elektronického prehľadu programov 
(EPP).

Podpora európskych diel

Z pohľadu Európskeho parlamentu je kľúčovým cieľom podporovanie kultúrnej rozmanitosti 
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prostredníctvom distribúcie európskych diel. Na základe správy Komisie o uplatňovaní 
článkov 13, 16 a 17 smernice 2010/13/EÚ o podporovaní európskych diel a diel nezávislých 
producentov možno povedať, že údaje Komisie nie postačujúce na vypracovanie vhodných 
záverov. Pochybnosti sa tiež vyskytujú v súvislosti s metódami monitorovania, ktoré sa 
používajú v členských štátoch. Podľa správy, ktorú predložila Komisia, sa počet európskych 
diel vysielaných v roku 2010 zvýšil oproti roku 2009 o 0,5 %. Priemerný vysielací čas 
vyhradený pre európske diela v EÚ bol 63,8 % v roku 2009 a 64,3 % v roku 2010. Podľa 
údajov za rok 2010 týkajúcich sa vysielania diel nezávislých producentov bol zaznamenaný 
pokles o 0,3 % oproti roku 2009. Priemerný podiel EÚ vyhradený na vysielanie nezávislej 
produkcie bol 34,1 % v roku 2009 a 33,8 % v roku 20101. Všetky členské štáty dodržali v 
smernici stanovenú minimálnu kvótu 10 % v prípade nezávislých produkcií. Úrovne 
dosiahnuté v jednotlivých členských štátoch sú však rôzne. Závery, ktoré predložila Komisia, 
nie sú úplne uspokojivé. V tejto súvislosti spravodajca vyzýva Komisiu, aby monitorovala
pokrok v členských štátoch, a vyzýva vnútroštátne orgány, aby podporovali rozsiahlejšie 
vysielanie európskych diel a svoje úplné závery k tejto otázke predkladali kompletne 
a pravidelne.

Ochrana maloletých

Spravodajca pripisuje tejto otázke osobitný význam, pretože maloleté osoby sú najčastejšie 
vystavené rizikám vyplývajúcim najmä z komerčných oznámení. Jednou z otázok je reklama 
na alkoholické nápoje, nezdravé výrobky alebo reklama nabádajúca na osobitné správanie 
spotrebiteľov. Spravodajca osobitne vyzdvihuje opatrenia členských štátov na ochranu 
maloletých vrátane sprísnenia vnútroštátnych predpisov. Taktiež víta iniciatívy ako Fórum EÚ 
pre problematiku alkoholu a zdravia a Platformu EÚ pre výživu, fyzickú aktivitu a zdravie.

Pokiaľ ide o ochranu maloletých, bolo by potrebné podporovať v členských štátoch 
vypracúvanie kódexov správania, aby sa riešila otázka nevhodných audiovizuálnych 
komerčných oznamov v detských programoch, najmä oznamov spojených so sladkými, 
slanými alebo mastnými potravinami a nápojmi.

Je potrebné zdôrazniť, že samoregulačné iniciatívy nemôžu za žiadnych okolností nahradiť 
právne záväzné požiadavky, ktoré majú kľúčový význam pre zaručenie účinnej ochrany 
maloletých.

Sloboda a pluralita médií, právo na informácie, zásada krajiny pôvodu

Spravodajca víta skutočnosť, že do smernice boli zahrnuté sloboda a pluralita médií (články 3 
a 4), ako zásady demokratickej spoločnosti zakotvené v Charte základných práv Európskej 
únie, a právo občanov na informácie o udalostiach, ktoré vyvolávajú veľký záujem verejnosti 
(články 14 a 15). Treba vyzdvihnúť skutočnosť, že občania a členské štáty čoraz častejšie 
uplatňujú na základe týchto ustanovení svoje práva.

                                               
1 Údaje pochádzajú z prvej správy o uplatňovaní článkov 13, 16 a 17 smernice 2010/13/EÚ na
obdobie 2009 – 2010.
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Článok 2 smernice, ktorého predmetom je zásada krajiny pôvodu, reaguje na výzvy 
vnútorného trhu. Služby môžu byť slobodne poskytované v celej EÚ pod podmienkou, že sú 
v súlade so zákonnými predpismi platnými v členskom štáte, z ktorého dané služby 
pochádzajú.

Zákaz podnecovania nenávisti

Spravodajca sa domnieva, že dosah smernice možno posudzovať podľa jedného z jej 
kľúčových aspektov, ktorým je zákaz podnecovania nenávisti na základe rasy, pohlavia alebo 
národnosti (článok 6). V správe Komisie sa uvádza len jeden príklad porušenia smernice, a to 
zo strany satelitnej televíznej stanice Al Aqsa TV, ktorá vysiela programy s antisemitským 
obsahom. Po zásahu Komisie bolo vysielanie týchto programov zastavené.

Komerčné oznamy

Otázka komerčných oznamov má so zreteľom na nové formy propagovania výrobkov 
osobitný význam. V správe Komisie sa uvádza, že v mnohých členských štátoch sa zistili 
prípady porušovania pravidla 12 minút. Spravodajca preto Komisiu vyzýva, aby pokračovala 
v monitorovaní dodržiavania tohto pravidla. Rovnako veľký význam má v súvislosti 
s komerčnými oznamami sponzorovanie, vlastná propagácia a umiestňovanie produktov. 
Treba zdôrazniť, že v tejto oblasti dynamického mediálneho rozvoja vznikajú nové formy 
reklamy, vo vzťahu ku ktorým je uplatňovanie jednotných pravidiel ťažké. Platí to osobitne 
v prípade televízie s pripojením na internet (Connected TV), čo môže spôsobiť riziká na 
strane spotrebiteľov. Spravodajca preto vyzýva, aby sa k tejto otázke vypracovala ďalšia 
analýza, najmä na národnej úrovni v členských štátoch. Ďalšou otázkou, ktorá si zaslúži 
pozornosť, je potreba bojovať proti diskriminácii na základe pohlavia, rasy alebo etnického 
pôvodu, ktorá sa objavuje v reklamách. Problém výrobkov, ktoré sa propagujú priamo alebo 
nepriamo prostredníctvom stereotypov, jasne existuje. Preto sú potrebné účinné opatrenia na 
boj proti stereotypom.

Mediálna gramotnosť

Podľa článku 33 smernice Komisia musí v prípade potreby predložiť návrhy na prispôsobenie 
smernice vývoju v oblasti audiovizuálnych mediálnych služieb vzhľadom na technologický 
rozvoj a úroveň mediálnej gramotnosti v členských štátoch. Komisia však svoje povinnosti 
podľa článku 33 nesplnila. Preto spravodajca Komisiu vyzýva, aby predložila návrhy týkajúce 
sa mediálnej gramotnosti.

Mediálna gramotnosť je jedným z hlavných cieľov smernice, najmä so zreteľom na problémy 
a riziká, ktoré prináša televízia s pripojením na internet. Deliaca čiara medzi lineárnymi 
a nelineárnymi službami je nejasná, a tak je pre spotrebiteľov ťažšie rozlišovať rôzne formy 
médií a zdroje ich obsahu. Zavedenie vzdelávacích programov venovaných mediálnej 
gramotnosti do vzdelávacích systémov patrí do právomoci členských štátov.

Budúce výzvy

Dynamické zrýchľovanie technologických zmien má obrovský dosah na trh 
s audiovizuálnymi službami. Dochádza k zbližovaniu internetu a televízie, čo znamená, že 
prevádzkovatelia čoraz viac ponúkajú prvky sietí druhej generácie a internet v moderných 
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televíznych prijímačoch. Spotrebiteľom je čoraz menej jasné, kde je hranica medzi lineárnymi 
a nelineárnymi službami. Stále väčšiu obľubu si získavajú televízie známe ako TV 
s pripojením na internet (Connected TV) alebo Hybridná TV (Hybrid TV). Navyše kultúrne a 
technologické zmeny a väčší prístup k širokopásmovému internetu sú pre milióny 
spotrebiteľov možnosťou pozerať tradičné televízne programy prostredníctvom tabletov, 
smartfónov alebo konzol. TV s pripojením na internet prináša významné príležitosti a veľké 
výzvy, ale nesmieme zabúdať na to, aby sme zabezpečili dosiahnutie hlavných cieľov 
stanovených v smernici o audiovizuálnych mediálnych službách. V časoch nových 
technologických riešení si treba položiť otázku, ako možno efektívne podporovať európske 
diela a diela nezávislých producentov, chrániť spotrebiteľov, a to aj deti, pred prílišným 
vplyvom reklamy, vytvoriť rovnaké podmienky pre vysielateľov, chrániť slobodu prejavu 
a pluralitu médií a podporovať mediálnu gramotnosť, najmä v prípade tých najmladších.

Taktiež treba pripomenúť, že trh s audiovizuálnymi službami podlieha silnej medzinárodnej 
konkurencii. Viac ako 1 500 prevádzok služieb má sídlo mimo Európskej únie, ich cieľom sú 
však európske trhy. Na týchto vysielateľov sa nevzťahujú vždy rovnaké zákonné požiadavky 
ako na európskych vysielateľov.

Je dôležité, aby Komisia pokračovala v hĺbkových analýzach vývoja trhov a spotrebiteľského 
správania súčasne s rozvojom takýchto nových služieb, ako aj potenciálnych účinkov, ktoré 
majú na trhy EÚ s audiovizuálnymi službami, a to v krátkodobom aj dlhodobom horizonte. 
Parlament vyzýva Komisiu, aby na základe takýchto analýz formulovala jasné odporúčania k 
otázke, či je potrebné prispôsobiť regulačný rámec.


