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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o uporabi direktive o avdiovizualnih medijskih storitvah

(2012/2132(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju člena 167 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju Konvencije Organizacije združenih narodov za prosveto, znanost in 
kulturo (UNESCO) z dne 20. oktobra 2005 o zaščiti in spodbujanju raznolikosti 
kulturnega izražanja,

– ob upoštevanju Direktive 2010/13/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 
2010 o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju 
avdiovizualnih medijskih storitev (direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah)1,

– ob upoštevanju Direktive 2006/114/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
12. decembra 2006 o zavajajočem in primerjalnem oglaševanju2,

– ob upoštevanju Direktive 2000/31/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 
2000 o nekaterih pravnih vidikih storitev informacijske družbe, zlasti elektronskega 
poslovanja na notranjem trgu (direktiva o elektronskem poslovanju)3,

– ob upoštevanju Direktive 2002/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. marca 
2002 o univerzalni storitvi in pravicah uporabnikov v zvezi z elektronskimi 
komunikacijskimi omrežji in storitvami (Direktiva o univerzalnih storitvah)4, ki je bila 
spremenjena z Direktivo 2009/136/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. 
novembra 20095,

– ob upoštevanju Direktive 2011/92/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. 
decembra 2011 o boju proti spolni zlorabi in spolnemu izkoriščanju otrok ter otroški 
pornografiji in nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2004/68/PNZ6,

– ob upoštevanju Sklepa št. 1718/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. 
novembra 2006 o izvajanju podpornega programa za evropski avdiovizualni sektor 
(MEDIA 2007)7,

– ob upoštevanju razlagalnega sporočila Komisije o nekaterih vidikih določb o 
televizijskem oglaševanju iz direktive o televiziji brez meja8,

                                               
1 UL L 95, 15.4.2010, str. 1.
2 UL L 376, 27.12.2006, str. 21.
3 UL L 178, 17.7.2000, str. 1.
4 UL L 108, 24.4.2002, str. 51.
5 UL L 337, 18.12.2009, str. 11.
6 UL L 335, 17.12.2011, str. 1.
7 UL L 327, 24.11.2006, str. 12.
8 UL C 102, 28.4.2004, str. 2.
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– ob upoštevanju Priporočila 2006/952/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. 
decembra 2006 o varstvu mladoletnikov in človeškega dostojanstva ter o pravici do 
odgovora v zvezi s konkurenčnostjo evropske avdiovizualne industrije in industrije 
spletnih informacijskih storitev1,

– ob upoštevanju sklepov Sveta o varstvu otrok v digitalnem svetu2,

– ob upoštevanju predloga Komisije za uredbo Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi 
programa Ustvarjalna Evropa (COM(2011)0785),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 1. decembra 2008 z naslovom „Za dostopno 
informacijsko družbo“ (COM(2008)0804),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 3. marca 2010 z naslovom „Evropa 2020: 
strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast“ (COM(2010)2020),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 26. avgusta 2010 z naslovom „Evropska 
digitalna agenda“ (COM(2010)0245),

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 16. decembra 2008 o medijski pismenosti v 
digitalnem svetu3,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 25. novembra 2010 o javni radioteleviziji v digitalni 
dobi: prihodnost dvojnega sistema4,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 16. novembra 2011 o evropski kinematografiji v
digitalni dobi5,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 22. maja 2012 o strategiji za krepitev pravic 
ranljivih potrošnikov6,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 11. septembra 2012 o spletni distribuciji 
avdiovizualnih del v Evropski uniji7,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 20. novembra 2012 o zaščiti otrok v digitalnem 
svetu8,

– ob upoštevanju Priporočila Komisije št. 2009/625/ES z dne 20. avgusta 2009 o medijski 
pismenosti v digitalnem okolju za konkurenčnejšo avdiovizualno industrijo in industrijo 
vsebin ter vključujočo družbo znanja9,

                                               
1 UL L 378, 27.12.2006, str. 72.
2 UL C 372, 20.12.2011, str. 15.
3 UL C 45 E, 23.2.2010, str. 9.
4 UL C 99 E, 3.4.2012, str. 50.
5 Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0506.
6 Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0209.
7 Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0324.
8 Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0428.
9 UL L 227, 29.8.2009, str. 9.
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– ob upoštevanju prvega poročila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z dne 24. septembra 2012 o uporabi 
členov 13, 16 in 17 Direktive 2010/13/EU za obdobje 2009–2010 z naslovom 
„Spodbujanje evropskih del v linearnih in avdiovizualnih medijskih storitvah na zahtevo, 
načrtovanih v EU“ (COM(2012)0522),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 26. septembra 2012 z naslovom „Spodbujanje 
kulturnih in ustvarjalnih sektorjev za rast in delovna mesta v EU“ (COM(2012)0537),

– ob upoštevanju prvega poročila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z dne 4. maja 2012 o uporabi Direktive 
2010/13/EU o avdiovizualnih medijskih storitvah z naslovom „Avdiovizualne medijske 
storitve in povezane naprave: Pretekli in prihodnji vidiki“ (COM(2012)0203),

– ob upoštevanju člena 48 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za kulturo in izobraževanje ter mnenj Odbora za notranji 
trg in varstvo potrošnikov, Odbora za pravne zadeve ter Odbora za državljanske 
svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A7-0000/2012),

A. ker direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah predstavlja hrbtenico regulacije medijev 
v EU;

B. ker direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah temelji na načelu tehnološke 
nevtralnosti in kot taka zajema vse storitve z avdiovizualno vsebino ne glede na 
tehnologijo, ki je uporabljena za razširjanje vsebine, in zagotavlja enake pogoje za vse 
ponudnike avdiovizualnih medijskih storitev;

C. ker direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah zagotavlja prost pretok avdiovizualnih 
medijskih storitev kot instrument notranjega trga, ki odraža pravico do svobodnega 
izražanja in obveščanja ter ščiti cilje v javnem interesu;

D. ker je namen direktive o avdiovizualnih medijskih storitvah varovati kulturno raznolikost 
s spodbujanjem evropskih avdiovizualnih del;

E. ker se trgi avdiovizualnih medijskih storitev še naprej soočajo z velikimi spremembami v 
tehnologiji, pa tudi z razvojem na področju poslovnih praks in modelov, ki vplivajo na 
način, kako se vsebina podaja in kako do nje dostopajo gledalci;

F. ker je dostopnost avdiovizualnih medijskih storitev bistvena za zagotavljanje pravice 
invalidov in starejših oseb do udeležbe in vključitve v družbeno in kulturno življenje EU, 
predvsem z razvojem novih platform za razširjanje vsebin, kot sta televizija IP in 
povezana televizija;

G. ker bi bilo v kontekstu vse hitrejšega tehnološkega razvoja in zbliževanja medijskih 
platform treba dati poseben poudarek medijski pismenosti;

H. ker je zaradi stalnih tehnoloških sprememb postala zaščita mladoletnikov še bolj pereč in 
zahteven problem;
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I. ker nekatere države članice niso pravočasno prenesle direktive o avdiovizualnih medijskih 
storitvah in je še vedno niso v celoti in pravilno uveljavile;

J. ker zato ni mogoče pripraviti popolne ocene izvajanja direktive o avdiovizualnih 
medijskih storitvah, pa tudi temeljitega ovrednotenja njene učinkovitosti ne;

K. ker je razmah trgov avdiovizualnih medijskih storitev z razvojem hibridnih storitev 
povečal zaskrbljenost glede široke palete vprašanj, kot so konkurenčnost, pravice 
intelektualne lastnine, razvoj obstoječih in pojav novih oblik avdiovizualnih komercialnih 
sporočil ter prekrivno oglaševanje, ki predstavlja izziv za celovitost programa ter postavlja 
pod vprašaj ustreznost in učinkovitost direktive o avdiovizualnih medijskih storitvah, pa 
tudi njen odnos z drugimi instrumenti prava EU;

Trenutno stanje

1. poudarja, da je direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah še vedno primeren 
instrument za urejanje usklajevanja nacionalne zakonodaje o vseh avdiovizualnih medijih 
po vsej EU;

2. ugotavlja, da je Komisija predložila poročilo o uporabi s precejšnjo zamudo in da so 
države članice direktivo o avdiovizualnih medijskih storitvah izvajale izrazito različno;

3. opaža, da Komisija v poročilu o uporabi ni uspela oceniti potrebe po morebitni 
prilagoditvi direktive o avdiovizualnih medijskih storitvah glede na ta spoznanja, kot 
zahteva člen 33;

Dostopnost 

4. poudarja, da Komisija v poročilu o uporabi ne obravnava vsebinsko vprašanja dostopnosti, 
kot je določeno v členu 7 direktive o avdiovizualnih medijskih storitvah, in obžaluje, da v 
tem pogledu ni obravnavana učinkovitost izvedbenih določb držav članic;

5. poziva Komisijo, naj to pomanjkljivost obravnava, tako da pripravi pregled ukrepov, ki so 
jih sprejele države članice, in oceno njihove učinkovitosti, da se zagotovi, da bodo 
avdiovizualne medijske storitve vse bolj dostopne;

6. poziva k širši dostopnosti programov, še zlasti tistih prek storitev na zahtevo, s pomočjo 
nadaljnjega razvoja, med drugim na področju zvočnega opisa, zvočnega/govornega 
podnaslavljanja, znakovnega jezika in menijev, predvsem elektronskih programskih 
vodnikov;

Spodbujanje evropskih avdiovizualnih del

7. poudarja, da večina držav članic deluje skladno s pravili glede spodbujanja evropskih del, 
vendar pa se prednost še vedno daje nacionalnim delom, medtem ko je delež neodvisnih 
del na televiziji v upadanju;

8. obžaluje, da so podatki nezadostni, da bi z njimi prišli do kakšnih zaključkov glede 
spodbujanja evropskih del prek ponudnikov storitev na zahtevo;
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9. poudarja, da manjka ločeno poročanje v skladu s členom 13 direktive o avdiovizualnih 
medijskih storitvah, in sicer o dvojni obveznosti za spodbujanje dostopa do evropskih del 
in spodbujanje le-teh prek storitev na zahtevo, ter prosi Komisijo, da to pojasni;

10. poziva države članice k spodbujanju boljših sinergij med regulativnimi organi, ponudniki 
avdiovizualnih medijskih storitev in Komisijo, ki bi omogočile, da bi evropski filmi 
dosegli širše občinstvo tako doma kot tudi v drugih državah članicah;

Zaščita mladoletnikov 

11. opaža samoregulacijske pobude in pravila ravnanja, zasnovane z namenom, da bi se 
zmanjšala izpostavljenost otrok in mladoletnikov oglaševanju in trženju hrane, kot na 
primer tiste, nastale znotraj okvira platforme Evropske komisije za prehrano, telesno 
dejavnost in zdravje;

12. poudarja, da čeprav predstavljajo takšne samoregulacijske pobude napredek glede na 
prejšnje stanje, pa se niso dokazale kot dovolj uspešne in ne morejo zamenjati pravno 
zavezujočih zahtev, ki bodo potrebne za zagotovitev uspešne zaščite mladoletnikov;

13. poziva Komisijo, naj razmisli, kako bi razširili osnovne zahteve direktive o avdiovizualnih 
medijskih storitvah, ki se uporabljajo za nelinearne storitve, na druge spletne vsebine in 
storitve, ki so trenutno zunaj njenega področja uporabe, in naj Parlamentu najpozneje do 
31. decembra 2013 predstavi rezultate tega razmisleka;

Oglaševanje

14. ugotavlja, da je v več državah članicah prišlo do kršitve omejitve oglaševanja, ki ne sme 
trajati več kot 12 minut na uro;

15. poziva države članice, naj v zvezi s tem v celoti, pravilno in brez odlašanja uveljavijo 
določbe direktive o avdiovizualnih medijskih storitvah;

16. poziva Komisijo, naj še naprej pozorno in učinkovito spremlja skladnost z 12-minutno 
omejitvijo v državah članicah in po potrebi sproža postopke za ugotavljanje kršitev;

17. poziva Komisijo, naj preuči, ali so potrebna strožja pravila glede oglaševanja, ki je 
namenjeno otrokom in mladoletnikom, s posebnim poudarkom na zavajajočem 
televizijskem in spletnem oglaševanju;

18. pozdravlja namen Komisije, da v letu 2013 posodobi razlagalno sporočilo o nekaterih 
vidikih določb o oglaševanju, ki bi lahko dalo smernice o tem, kako doseči minimalne 
standarde kakovosti za vsa avdiovizualna komercialna sporočila iz člena 9 direktive o 
avdiovizualnih medijskih storitvah;

Medijska pismenost

19. poziva Komisijo in države članice, naj spodbujajo medijsko pismenost pri vseh 
državljanih EU, predvsem otrocih in mladoletnikih, in sicer s pomočjo pobud in 
usklajenih ukrepov, da bi tako povečali kritično razumevanje avdiovizualnih medijskih 
storitev in spodbudili javno razpravo, pa tudi udeležbo državljanov, ob tem pa spodbujali 
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aktivno udeležbo vseh zainteresiranih strani, zlasti medijske industrije;

20. spodbuja države članice, naj medijsko pismenost vključijo v šolske učne načrte;

Prihodnji izzivi

21. obžaluje, da je Komisija le delno opravila nalogo poročanja v skladu z obveznostjo iz 
člena 33 direktive o avdiovizualnih medijskih storitvah, in poziva k vmesni oceni pred 
naslednjim poročilom Komisije o uporabi;

22. poziva Komisijo, naj pozorno spremlja razvoj hibridnih storitev v EU, predvsem povezane 
televizije, in naj v zeleni knjigi o povezani televiziji pojasni različna vprašanja, ki jih te 
storitve sprožajo;

o

o o

23. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.
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OBRAZLOŽITEV

Glavni namen poročila je oceniti učinkovitost Direktive 2010/13/EU o avdiovizualnih 
medijskih storitvah in napredek, ki je bil dosežen pri njenem prenosu. Direktiva je temelj 
regulacije medijev v Evropski uniji. V skladu s členom 33 mora Komisija Evropskemu
parlamentu vsaka tri leta predložiti poročilo o uporabi direktive v državah članicah. Prvo 
poročilo Komisije je bilo objavljeno s precejšnjo zamudo, kar je bila med drugim posledica 
tega, da države članice niso v celoti prenesle direktive v za to določenem roku.

Jasno je, da direktive v državah članicah niso uveljavili v enaki meri.

Direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah je instrument notranjega trga, ki pravico do 
zagotavljanja avdiovizualnih storitev združuje s pravico do svobode izražanja in obveščanja 
ter zaščito pomembnih ciljev javnega interesa. Treba je spomniti, da je bila direktiva o 
avdiovizualnih medijskih storitvah pripravljena tako, da bi bila še vedno ustrezna kljub 
razvoju tehnologije, saj temelji na načelu tehnološke nevtralnosti. Besedilo direktive je sad 
dolgih in težavnih pogajanj med zainteresiranimi stranmi in kompromise, ki so bili sprejeti, je 
treba razumeti kot uravnotežene in zasnovane tako, da uspešno služijo interesu državljanov in 
podjetnikov.

Uporaba direktive ima tudi pozitiven vpliv na razvoj trga. Po podatkih Evropskega 
avdiovizualnega observatorija je v Evropski uniji trenutno – proti koncu leta 2012 – več kot 
8000 ponudnikov televizijskih storitev in več kot 2000 ponudnikov storitev na zahtevo.

Prvi del tega poročila zagotavlja kvalitativno oceno vseh predpisov, drugi del pa obravnava 
prihodnje izzive v zvezi z dinamičnim napredkom v tehnologiji, predvsem glede povezane 
televizije.

Dostopnost

Na tem mestu poročevalec izpostavlja, da poročilo Komisije ne obravnava v celoti vprašanja 
dostopnosti niti ne oceni učinkovitosti izvajanja ustreznih določb v posameznih državah 
članicah. Glede na nezadovoljive sklepe poročila poročevalec poziva Komisijo, naj spremlja 
stanje glede zagotavljanja medijskih storitev ljudem z okvarami vida ali sluha. Zelo 
pomembno je tudi, da države članice spodbujajo izdajatelje televizijskega programa k 
boljšemu razumevanju potreb teh ljudi in da se še naprej trudijo za razvoj tehnologij, ki bodo 
zagotovile širši dostop do programov za vse državljane z nadaljnjim razvojem med drugim na 
področjih zvočnih opisov, zvočnih/govornih podnaslavljanj, znakovnega jezika in menijev, s 
posebno omembo elektronskih programskih vodnikov.

Spodbujanje evropskih del

S stališča Evropskega parlamenta je spodbujanje kulturne raznolikosti s pomočjo distribucije 
evropskih del ključni cilj. Na podlagi poročila, ki ga je predložila Komisija, o uporabi členov 
13, 16 in 17 Direktive 2010/13/EU glede spodbujanja evropskih del in del, ki jih ustvarijo 
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neodvisni producenti, je mogoče reči, da so podatki, ki jih je predložila Komisija, nezadostni 
za sprejetje ustreznih sklepov. Obstajajo tudi dvomi glede metode spremljanja, ki se uporablja 
v državah članicah. Po navedbah poročila Komisije se je število evropskih del, predvajanih v 
letu 2010, v primerjavi z letom 2009 povišalo za 0,5 %. Povprečen čas prenosa, namenjen 
evropskim delom v EU, je bil 63,8 % v letu 2009 in 64,3 % v letu 2010. Po podatkih o 
predvajanju del neodvisnih producentov za leto 2010 je bil v primerjavi z letom 2009 
zabeležen 0,3-odstoten padec. Povprečen EU delež, rezerviran za neodvisno produkcijo, je bil 
v letu 2009 34,1 % in 33,8 % v letu 20101. Vse države članice so izpolnile minimalno kvoto, 
ki jo določa direktiva, namreč 10 % za neodvisne produkcije. Vendar se stopnje, dosežene v 
posameznih državah članicah, razlikujejo. Sklepi, ki jih je predstavila Komisija, niso povsem 
zadovoljivi. V zvezi s tem poročevalec poziva Komisijo, naj spremlja napredek v državah 
članicah, in poziva nacionalne organe, naj spodbujajo večje predvajanje evropskih del in 
predstavljajo popolne sklepe o tem vprašanju v celoti in redno.

Zaščita mladoletnikov

Poročevalec pripisuje poseben pomen temu vprašanju, saj so mladoletniki najbolj 
izpostavljeni nevarnostim, ki se pojavljajo, predvsem nevarnostim komercialnih sporočil. 
Sporna točka so oglasi za alkoholne pijače, nezdrave izdelke ali oglasi, ki spodbujajo 
določene vzorce potrošništva. Poročevalec pozdravlja ukrepe, ki so jih sprejele države članice 
za zaščito mladoletnikov, vključno z zaostritvijo nacionalnih predpisov. Pozdravlja tudi 
pobude, kot sta evropski forum o alkoholu in zdravju in evropska platforma za prehrano, 
telesno dejavnost in zdravje.

V zvezi z zaščito mladoletnikov bi bilo treba spodbujati pripravo pravil ravnanja v državah 
članicah, z namenom da se obravnava problem neprimernih avdiovizualnih komercialnih 
sporočil v otroških programih – predvsem sporočil v zvezi s sladkimi, slanimi ali mastnimi 
prehrambnimi izdelki in pijačami.

Treba je poudariti, da samoregulacijske pobude pod nobenim pogojem ne morejo nadomestiti 
pravno zavezujočih zahtev, ki so bistvene za zagotavljanje učinkovite zaščite mladoletnikov.

Svoboda in pluralnost medijev, pravica do obveščenosti in načelo države izvora

Poročevalec pozdravlja dejstvo, da so bili v direktivo vključeni svoboda in pluralnost medijev 
(člena 3 in 4), ki sta načeli demokratične družbe in vključeni v Listino EU o temeljnih 
pravicah, ter pravica državljanov do obveščenosti o dogodkih velikega javnega interesa (člena 
14 in 15). Treba je poudariti, da državljani in države članice vse pogosteje uveljavljajo svoje 
pravice na podlagi teh določb.

Člen 2 direktive, v katerem je obravnavano načelo države izvora, ustreza izzivom notranjega 
trga. Storitve se lahko svobodno zagotavljajo po vsej EU, pod pogojem, da so v skladu z 

                                               
1 Podatki iz prvega poročila o uporabi členov 13, 16 in 17 Direktive 2010/13/EU za obdobje 2009–2010, 
COM(2012)522.
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pravnimi določbami, veljavnimi v državi članici, v kateri storitev izvira.

Prepoved spodbujanja nestrpnosti

Poročevalec meni, da je mogoče učinek direktive izmeriti tako, da si ogledamo enega od 
njenih ključnih vidikov, in sicer prepoved spodbujanja nestrpnosti na podlagi rase, spola, vere 
ali narodnosti (člen 6). Poročilo Komisije navaja le en primer, ko je določbe direktive kršila 
ena od satelitskih postaj, Al Aqsa TV, ki je predvajala programe z antisemitsko vsebino. Po 
posredovanju Komisije so te programe prenehali predvajati.

Komercialna sporočila

Vprašanje komercialnih sporočil je glede na nove oblike promocije izdelkov še posebej 
pomembno. Poročilo Komisije navaja, da so v več državah članicah ugotovili primere kršitve 
12-minutnega pravila. Poročevalec zato poziva Komisijo, naj nadaljuje spremljanje skladnosti 
s tem pravilom. V kontekstu komercialnih sporočil je zelo pomembno tudi sponzorstvo, 
samopromocija in promocijsko prikazovanje izdelkov. Poudariti je treba, da se v tem času 
dinamičnega medijskega razvoja pojavljajo številne nove oblike oglaševanja, pri katerih je 
težko uporabiti enotna pravila. To še posebej velja za povezano televizijo. Zaradi tega se 
lahko pojavijo nevarnosti za potrošnike. Poročevalec zato poziva k nadaljnji proučitvi 
problema, predvsem na nacionalni ravni v državah članicah. Drug problem, ki zahteva 
pozornost, je boj proti diskriminaciji na podlagi spola, rase ali etničnega izvora v oglasih.  
Nedvomno obstaja tudi problem izdelkov, ki se posredno ali neposredno oglašujejo s pomočjo 
stereotipov. Zato je treba sprejeti učinkovite ukrepe za boj proti stereotipom.

Medijska pismenost

V skladu s členom 33 direktive mora Komisija po potrebi predložiti predloge za prilagoditev 
direktive razvoju na področju avdiovizualnih medijskih storitev in pri tem upoštevati 
tehnološki razvoj in raven medijske pismenosti v državah članicah. Vendar pa Komisija ni 
izpolnila svojih obveznosti v skladu s členom 33. Zato poročevalec poziva Komisijo, naj 
predloži predloge o vprašanju medijske pismenosti.

Medijska pismenost je eden od glavnih ciljev direktive, še posebej ob upoštevanju izzivov in 
nevarnosti, ki jih prinaša povezana televizija. Meja med linearnimi in nelinearnimi storitvami 
se briše in otežuje potrošnikom, da bi razločevali med različnimi oblikami medijev in viri 
njihovih vsebin. Uvedba programov za usposabljanje na področju medijske pismenosti v 
izobraževalne sisteme je v pristojnosti držav članic.

Prihodnji izzivi

Dinamična pospešitev tehnoloških sprememb ima velikanski vpliv na trg avdiovizualnih 
storitev. Internet in televizija sta si vse bliže, kar pomeni, da operaterji vedno bolj ponujajo 
elemente druge generacije omrežij in internet v sodobnih televizijskih sprejemnikih.  Meja 
med linearnimi in nelinearnimi storitvami postaja potrošnikom vse manj jasna. Televizija, ki 
jo opredeljujemo kot „povezano televizijo“ ali „hibridno televizijo“, postaja vse bolj 
priljubljena. Poleg tega dajejo kulturne in tehnološke spremembe ter vse večji dostop do 
širokopasovnega interneta milijonom potrošnikov priložnost, da gledajo tradicionalne 
televizijske programe prek tablic, pametnih telefonov ali konzol. Povezana televizija prinaša 
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tako velike priložnosti kot pomembne izzive, toda ne smemo pozabiti zagotoviti, da se 
izpolnijo glavni cilji, določeni v direktivi o avdiovizualnih medijskih storitvah. Glede na nove 
tehnološke rešitve se moramo vprašati, kako lahko učinkovito spodbujamo evropska dela in 
dela neodvisnih producentov; zaščitimo potrošnike – vključno z otroki – pred pretiranim 
vplivom oglaševanja; ustvarimo enake pogoje za izdajatelje televizijskega programa; 
zaščitimo svobodo izražanja in pluralnost v medijih ter spodbujamo medijsko pismenost –
zlasti med najmlajšimi.

Treba je tudi izpostaviti, da je trg avdiovizualnih storitev odvisen od močne mednarodne 
konkurence. Več kot 1500 storitev ima sedež zunaj Evropske unije, vendar svoje storitve 
usmerjajo na evropske trge. Teh izdajateljev ne zavezujejo vedno iste pravne zahteve kot 
zavezujejo evropske izdajatelje.

Pomembno je, da Komisija nadaljuje s poglobljenim analiziranjem evolucije trgov in vedenja 
potrošnikov z razvojem takšnih novih storitev, pa tudi potencialnih učinkov, ki jih imajo na 
evropske trge avdiovizualnih storitev, in sicer kratko- in dolgoročno. Parlament poziva 
Komisijo, naj na podlagi teh analiz da jasna priporočila, ali je treba prilagoditi regulativni 
okvir.


