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NÁVRHY

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci vyzýva Výbor pre kultúru a 
vzdelávanie, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme tieto návrhy:

1. domnieva sa, že koncentrácia mediálneho vlastníctva môže ohroziť slobodu informácií, 
najmä práva na informácie, preto žiada Komisiu, aby bližšie určila vlastnícke vzťahy 
medzi 7500 vysielacími spoločnosťami v rámci EÚ, a aby poukázala na potenciálne 
problémy týkajúce sa plurality mediálnych služieb;

2. žiada Komisiu, aby aj naďalej monitorovala a nahlásila akékoľvek porušenie pravidla 
dvanástich minút, aby preskúmala reálne množstvo inzercie a hlavne aby zvážila, či je 
nevyhnutné znížiť limit, pokiaľ ide o prípadné sťažnosti zo strany spotrebiteľov;

3. žiada Komisiu, aby čo najskôr objasnila nejasnosti v oblasti obchodných oznámení 
týkajúcich sa sponzorovania, vlastnej propagácie a umiestňovania produktov;

4. vyjadruje poľutovanie nad tým, že nie všetky princípy zakotvené v článku 21 Charty 
základných práv sú spomenuté v článku 6 smernice  o audiovizuálnych mediálnych 
službách; vyzýva Komisiu, aby zvážila rozšírenie pôsobnosti tohto článku, ktorý by bol v 
súlade s Chartou;

5. víta postoj, ktorý zaujali Európska komisia a Európsky súdny dvor v súvislosti 
s výkladom článku 14 smernice o  audiovizuálnych mediálnych službách; žiada o 
rozšírený výklad pojmu „udalosti, ktoré sú považované za udalosti veľkého 
spoločenského významu“ vrátane športových a spoločenských podujatí, ktoré sú vo 
všeobecnom záujme, a vyzýva členské štáty, aby vypracovali zoznamy takýchto podujatí;

6. zdôrazňuje skutočnosť, že v čoraz viac rozšírenom digitálnom prostredí zohrávajú 
verejnoprávne média kľúčovú úlohu, pretože umožňujú občanom online prístup k 
informáciám, a uznáva, že poskytovanie internetových služieb prostredníctvom 
verejnoprávnych médií bezprostredne napomáha k splneniu tohto poslania; 

7.   zdôrazňuje význam ochrany neplnoletých osôb v súvislosti s televíznym vysielaním; 
odporúča členským štátom, aby zvážili zákaz vysielania obchodných oznámení v detských 
programoch, ktoré by nabádali neplnoletých na kúpu tovaru alebo služieb tak, že zneužijú 
ich neskúsenosť a dôverčivosť;

8. vyzýva Komisiu, aby v rámci dohôd EÚ o voľnom obchode dodržiavala znenie smernice 
o audiovizuálnych mediálnych službách, a aby tak „formovala“ tieto služby.


