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NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre kultúru a vzdelávanie, aby 
ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. je potrebné dosiahnuť primeranú rovnováhu medzi cieľmi tejto smernice a slobodou 
šírenia a prístupom k obsahom, aby sa zabránilo riziku koncentrácie a straty 
rôznorodosti;

2. je potrebné zaručiť prostredníctvom členských štátov bezplatný prístup k 
audiovizuálnym mediálnym službám;  

3. kultúrna rôznorodosť a produkcia umeleckých diel musia byť považované za súčasť 
neodňateľného práva na slobodu prejavu a informácií; 

4. subjekty televízneho vysielania musia vyhradiť 20 % svojho vysielacieho času alebo 
svojho programového rozpočtu európskym dielam nezávislých producentov, a to 
vrátane diel poskytovaných v rámci služby video na požiadanie;

5. podiel reklamy a teleshoppingu neprekročí 12 minút za hodinu; v záujme dodržania 
tohto limitu v určených medziach je potrebné monitorovať obchodné formáty, a to s 
dôrazom na odstránenie reklamy z programov určených deťom a mládeži; odporúča sa 
analyzovať príklady osvedčených postupov niektorých krajín v tejto oblasti, ktoré by 
mali byť základom budúcich reforiem legislatívneho rámca;

6. keďže pojem „platforma“ nie je dostatočne vymedzený, je potrebné prijať opatrenia na 
zabezpečenie právnej istoty, pokiaľ ide o začlenenie poskytovateľov platforiem, 
poskytovateľov obsahu a ďalších prevádzkovateľov mediálnych služieb, na ktorých sa 
táto smernica vzťahuje;

7. v rámci audiovizuálnych mediálnych služieb a zariadení pripojených na internet je 
potrebné zohľadniť právo na jednoduché použitie a spotrebné práva; je vhodné 
vymedziť pojem „televízne služby“ a zabezpečiť, aby boli v plnej miere dostupné 
všetkým rovnako; 

8. pokiaľ ide o šírenie audiovizuálneho obsahu „over the top“, je potrebné spresniť 
pojem „zainteresované strany“, pričom sa medzi ne zahrnú aspoň verejnoprávne a 
súkromné televízne spoločnosti, poskytovatelia internetu, spotrebitelia a tvorcovia.


