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SANTRAUKA 

Išmanioji, mišrioji, su ryšio galimybėmis 

Šiais laikais sparčiai susiliejant šiuolaikinėms technologijoms, daug kas painioja sąvokos 

„televizija su ryšio galimybėmis“ prasmę. Daugelio suvokimu, ši sąvoka taikoma 

„technologijoms, kuriose transliuotų TV programų peržiūrai (angl. catch-up), užsakomajam 

turiniui (angl. on-demand) ir internetinio audiovizualinio turinio persiuntimui internetu 

(angl. over-the-top) naudojamas plačiajuostis ryšys“, o kiti, galbūt aiškiau suvokiantys 

vartojimo būdų struktūros pokyčius, pirmenybę teikia sąvokai „daugiaekranė televizija“ 

(angl. Multiscreen TV). Bendras technologijos bruožas – ekranas, naudojamas televizijos 

programai (transliacijai) žiūrėti, taip pat suteikia galimybę sąveikauti per atvirąjį internetą 

(plačiajuosčiu ryšiu) arba per uždarą tinklą, naudojant paslaugos teikėjo platformą arba 

interneto svetainę.  

Technologinis išsidėstymas 

Šiai daugiaekranei plotmei su ryšio galimybėmis būdingas didelis technologinių sprendimų ir 

standartų susiskaidymas, kuris yra sudėtingų veiksnių ir rinkų bei technologijų sąveikos 

padarinys. Iš pačių technologinių standartų šiuo metu Europos Sąjungoje televizijai su ryšio 

galimybėmis naudojama HbbTV, Freeview Jungtinėje Karalystėje ir MHP Italijoje. Šios 

sistemos turi būti konkurencingos arba sąveikauti su kitomis sistemomis, pvz., Android 

arba iOS, įdiegtomis įvairiose planšetėse, mobiliuosiuose telefonuose ir televizoriuose, taip 

pat su kitomis užsakomosiomis sistemomis, pvz., Xbox 360 ir PS3, pasiekiančiomis 

milijonus vartotojų2, turinčių jau su televizija suderinamus žaidimų pultus. Vis dėlto senoji 

linijinė TV yra labai atspari plintančiai daugiaekranei plotmei ir tikriausiai dar labai ilgą laiką 

liks svarbiausias turinio perdavimo būdas, net jeigu ateityje plačiajuosčio ryšio signalas bus 

gaunamas spustelėjus mygtuką programinėje įrangoje, o ne kanalo numerio mygtuką. 

Standartai ir sąveikumas / daugiaekranė plotmė 

Plėtros galimybes mažina paplitę nuosavybiniai sprendimai, bendrų standartų trūkumas, 

asimetrinis infrastruktūros ir technologinės plėtros lygis visoje ES. Vis labiau kintančios 

vartotojų vartojamo turinio ir mobilumo ribos diegiant televiziją su ryšio galimybėmis yra 

vienas iš pagrindinių didžiųjų suinteresuotųjų subjektų kovos už technologijų suartėjimo 

erdvės kontrolę objektų. Vis dėlto trys televizoriuose įdiegti Europos standartai (HbbTV, 

Freeview ir MHP) gali būti suderinami su HTML5 ir nuosavybinėmis sistemomis. 

Rinka  

2012 m. pabaigoje pasaulyje įdiegtos išmaniosios TV bazė pasiekė 104 mln. vienetų, iš 

kurių 22,7 proc. yra penkiose didžiosiose Europos šalyse (27 ES valstybių narių duomenų 

nėra). Vidutiniškai tik trečdalyje išmaniuosius televizorius turinčių namų ūkių šie aparatai 

veiksmingai prijungti prie interneto ir naudojami kaip išmanieji. 

Televizijos su ryšio galimybėmis „maisto grandinė“ 

Televizijos su ryšio galimybėmis suinteresuotųjų subjektų sektorių sankirta daugiakryptė: 

audiovizualinio turinio grupės vis labiau stengiasi vertikaliai integruotis į visus turinio 

ekonominio ciklo etapus – nuo sukūrimo ir gamybos iki redagavimo ir platinimo, o 

telekomunikacijų įmonės ir interneto paslaugų teikėjai integruojasi horizontaliai – skelbia 

turinį, orientuojasi į mažmeninę prekybą ir platinimą. Tuo pačiu metu kai kurie internetinio 

vaizdo turinio persiuntimo internetu prekės ženklų turėtojai, savo kūrimosi etapo metais 

apsiriboję tik didelio kiekio vartotojų sukurto mažos vertės turinio ar konkrečių žanrų 

teikimu, savo buvimą rinkoje įtvirtina perduodami ir platindami profesionaliai pagamintą 
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aukščiausios kokybės turinį. Internetinio vaizdo turinio persiuntimo internetu paslaugų 

teikėjai ir interneto paslaugų teikėjai žengia į naujas turinio sudarymo ir platinimo sritis 

konvergencinėje televizijos su ryšio galimybėmis erdvėje.  
 

Šios pastangos integruoti turinį televizijos su ryšio galimybėmis aparatinėje įrangoje 

pasireiškia gamintojų ir kitų suinteresuotųjų subjektų – prodiuserių, platintojų, 

transliuotojų– naujų tipų tarpusavio partneryste arba internetinio audiovizualinio turinio 

persiuntimo internetu paslaugų teikėjų partneryste su užsakomųjų vaizdo paslaugų 

teikėjais ir kt. Iš esmės atitinkamas partnerystės modelis visiems suinteresuotiesiems 

subjektams, įskaitant didžiuosius konglomeratus, suteikia galimybių iš karto pasiekti keletą 

strateginių tikslų, pvz., racionalizuoti mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros veiklą, 

išplėsti vartotojų bazę ir padidinti vidutines pajamas iš vartotojo. 

Būsima laipsniško perėjimo prie nelinijinio vartojimo įtaka turinio finansavimui 

Nelinijinio vartojimo didėjimo tendencija išliks, tačiau Europos šalių praktika labai skirsis, 

atspindėdama plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtotės lygį ir kultūrinius įpročius. 

Visuotinai diegiant plačiajuostį ryšį ir naudojantis internetu, užsakomojo vaizdo turinio, 

apimančio vartotojų sukurtą turinį, užsakomąsias vaizdo paslaugas ir transliuotų TV 

programų peržiūrą, vartojimas tampa vis svarbesnis: didžioji nelinijinio turinio peržiūrų 

dalis šiandienos televizijoje su ryšio galimybėmis akivaizdžiai tenka linijinių transliuotojų 

teikiamoms transliuotų TV programų peržiūros ir papildomoms paslaugoms. Tačiau 

netrukus su transliuotojais nesusijusių vien internetinio vaizdo turinio persiuntimo internetu 

rinkos dalyvių teikiamų paslaugų bendro peržiūrų skaičiaus bendras rinkos poveikis 

audiovizualinės vertės grandinei gali būti daug didesnis negu jų auditorijos dalis. Šios 

tendencijos gali turėti poveikį linijinių transliuotojų pajamų srautui ir jų pajėgumui 

investuoti į turinį.  

Priimtinumas vartotojams ir vartotojų patirtis  

Žiūrovai vis dažniau naudoja antrą (arba trečią) ekraną iš pagrindinio ekrano paimtam arba 

jame kartojamam turiniui transliuoti arba atsisiųsti. Reaguodami į šį svarbų elgsenos 

pokytį, tiek tradicinės, tiek naujosios žiniasklaidos konglomeratai kuria naujas programines 

įrangas planšetėms ir išmaniesiems telefonams, kad būtų galima akimirksniu turinį perkelti 

iš pirmo ekrano į antrą ir atgal. 

Reglamentavimo uždaviniai 

Esama keleto reglamentavimo klausimų, susijusių su televizijos su ryšio galimybėmis raida 

Europoje: 

 

 Su ES piliečių pagrindinėmis teisėmis ir vartotojų apsauga susiję klausimai: 

nepilnamečių apsauga, dėl kurios labiausiai sutariama, vartotojų informavimas, 

privatumas ir asmens duomenys, atsakymo teisė, teisė pataisyti duomenis, 

diskreditavimas, įžeidimas, šmeižtas. 

 Su ES politika, ypač bendrąja rinka ir kultūros politika, susiję klausimai: techniniai 

standartai, sąveikumas, technologijos prieinamumas (pvz., skaitmeninių teisių 

valdymas), Europos autorių kūrinių populiarinimas ir finansavimas, vienodos 

galimybės gauti teisėtą turinį, privalomojo programų siuntimo įpareigojimas. 

 Konkrečiai su vidaus rinkos reglamentavimu, antimonopolinėmis nuostatomis ir 

konkurencija susiję klausimai: monopolijos ir piktnaudžiavimas dominuojančia 

padėtimi, diskriminacinė kainodara, konkurenciniai turinio platinimo trukdžiai, turinio 

surandamumas pasitelkiant paiešką.  
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 Galima daroma įtaka kelioms direktyvoms (Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų 

direktyvai, Universaliųjų paslaugų direktyvai, Elektroninės komercijos ir nuotolinės 

prekybos direktyvai, Piliečių teisių ir elektroninių ryšių direktyvai, Radijo spektro 

direktyvai, Prieigos direktyvai). 

Išvados 

Nuosavybinės programinės įrangos nėra vyraujantis modelis, o tik viena iš televizijos su 

ryšio galimybėmis naudojimo krypčių. Linijinės transliacijos ir toliau užima tvirtą poziciją 

vidutinio Europos vartotojo vartojimo įpročių skalėje. Televizijos su ryšio galimybėmis 

suinteresuotieji subjektai plėtoja ekosistemas kuriančias strategijas, grindžiamas 

partneryste ir (arba) susijungimu bei įsigijimu – čia tam tikrą vaidmenį gali atlikti Europos 

mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ). Šios konsolidavimo strategijos suinteresuotiesiems 

subjektams sudaro sąlygas suformuoti ekonomiškai pagrįstą programinių įrangų įvairovę, o 

tai savo ruožtu sudaro sąlygas pervilioti vartotoją į televizijos su ryšio galimybėmis pasaulį. 
 

Televizija su ryšio galimybėmis – puiki galimybė išspręsti problemas, ribojančias Europos 

autorių kūrinių apyvartą, apimti su šviečiamąja veikla susijusius televizijos aspektus, turinio 

sąveikiąją plėtrą ir daugiakalbystės sklaidą. Televizija su ryšio galimybėmis suteiks 

precedento neturinčias galimybes didinti kultūros, švietimo ir informacijos prieinamumą 

visiems fizinę ar kognityviąją negalią turintiems ES piliečiams ir taip padės didinti ne tik 

Europos ekonomikos augimą, bet ir jos socialinę sanglaudą, apskritai visuotinę gerovę. 

Rekomendacijos 

Dabar ne laikas „didžiojo sprogimo“ stiliumi panaikinti reguliavimą, tačiau nieko nedaryti 

taip pat negalima. Užuot nieko nedarius, derėtų patvirtinti tikslines reglamentavimo 

suderinimo priemones tose srityse, kuriose toks įsikišimas gali suteikti varomąją jėgą 

inovacijoms, užtikrinti sąžiningą konkurenciją ir apsaugoti vartotojus.  
 

Aukščiausios kokybės turinio srityje Europos kūrybinei bendruomenei gali prireikti 

nuolatinių ilgalaikių skatinamųjų politikos priemonių, kad būtų panaikintas rinkos 

nepakankamumas ir nevienodos veiklos sąlygos, palyginti su turinio teikėjų iš trečiųjų šalių 

sąlygomis. Tokias skatinamąsias priemones turėtų papildyti taisyklės dėl dalyvavimo, 

kuriomis būtų užtikrinta, kad turinį būtų galima surasti, atpažinti, būtų laikomasi jo 

originalaus formato ir jokia trečioji šalis negalėtų be leidimo apkrauti turinio papildiniais 

siekdama gauti iš jų finansinės naudos. 
 

Gali būti tikslinga iš dalies persvarstyti atitinkamus galiojančių direktyvų aspektus siekiant 

užtikrinti, kad ES reglamentavimas šio pažangiųjų technologijų sektoriaus plėtros 

klausimais atitiktų savo tikslą. Kalbant konkrečiai, itin aktualios Audiovizualinės 

žiniasklaidos paslaugų direktyva, Universaliųjų paslaugų direktyva ir Elektroninės 

komercijos direktyva (galimai susijusių direktyvų apžvalginę lentelę žr. p. 29). 
 

Kadangi tam tikros direktyvos gali būti susijusios su televizijos su ryšio galimybėmis 

klausimais, Europos Parlamentui patartina užsakyti atskirą informacinį pranešimą, 

konkrečiai skirtą teisiniams ir priežiūros aspektams (pvz., pradedant strateginių reguliavimo 

uždavinių apsvarstymu ir baigiant konkrečiais atitinkamų direktyvų straipsniais ir kt.). 

 

Europos Parlamentas turi atlikti konstruktyvų vaidmenį skatindamas suinteresuotuosius 

subjektus konsultuotis tarpusavyje siekiant užtikrinti, kad vienodas prieinamumas visiems 

ES piliečiams išliktų vienu iš svarbiausių televizijos su ryšio galimybėmis plėtros aspektų. 

 


