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STRESZCZENIE 

Połączona, inteligentna, hybrydowa 

Z uwagi na obecnie szybko postępującą konwergencję panuje powszechne zamieszanie, 

dotyczące definicji wyrażenia „telewizja hybrydowa”. Wiele osób uważa, że termin ten 

opisuje „technologie, które wykorzystując szerokopasmowe łącza, umożliwiają wyświetlenie 

na ekranie telewizora treści już wyemitowanych programów, treści na życzenie i telewizji 

internetowej (OTT), a także aplikacji i interaktywnych funkcji”, zaś inni – być może bardziej 

wyczuleni na zmiany w sposobach wykorzystywania treści przez konsumentów – wolą 

pojęcie „telewizja wieloekranowa”. Wspólną cechą obu definicji jest to, że opisują ekran 

używany do oglądania programu telewizyjnego (przekazu), który ma również możliwość 

interakcji z platformą usługodawcy lub stroną internetową, poprzez otwarty internet (łącze 

szerokopasmowe) lub zamkniętą sieć. 

Otoczenie technologiczne 

To połączone wieloekranowe środowisko charakteryzuje się wysokim poziomem 

rozdrobnienia rozwiązań technologicznych i standardów, co jest efektem występowania 

złożonych czynników i interakcji między rynkami a technologiami. Wśród obecnie 

stosowanych standardów technologicznych w odniesieniu do telewizji hybrydowej w Unii 

Europejskiej można wymienić HbbTV, Freeview w Zjednoczonym Królestwie i MHP we 

Włoszech. Standardy te muszą konkurować lub współpracować z innymi standardami, 

takimi jak Android lub iOS, które są domyślnie stosowane na różnych tabletach, komórkach 

i odbiornikach telewizyjnych, jak również z innymi specjalnymi standardami, takimi jak X 

BOX 360 i PS3, z których korzystają miliony użytkowników2 posiadających konsole do gier 

kompatybilne z telewizją. Niemniej jednak tradycyjna telewizja liniowa wykazuje się 

znaczną odpornością na coraz większą popularność modelu wieloekranowego i 

prawdopodobnie przez długi czas pozostanie głównym polem działania dostawców treści, 

nawet jeśli dostęp do sygnału przekazu telewizyjnego będzie można w przyszłości uzyskać 

poprzez wybór odpowiedniej aplikacji, a nie numeru kanału. 

Standardy a interoperacyjność /wieloekranowość 

Możliwości rozwoju są ograniczone ze względu na szybki wzrost liczby zastrzeżonych 

rozwiązań, brak wspólnych standardów oraz nierównomierny poziom rozwoju infrastruktury 

i technologii w całej UE. Głównym powodem walki o kontrolę nad przestrzenią 

konwergencji, toczonej między najważniejszymi stronami zainteresowanymi rozwojem 

telewizji hybrydowej, jest coraz bardziej płynna granica konsumpcji treści przez 

konsumentów i ich mobilność.Brak interoperacyjności powoduje, że każdy operator musi 

stworzyć specjalny interfejs na poszczególne urządzenia. Niemniej jednak trzy europejskie 

standardy (HbbTV, Freeview i MHP), w które wyposażone są odbiorniki telewizyjne, mogą 

być kompatybilne z językiem HTML5 i systemami zastrzeżonymi. 

Rynek 

Do końca 2012 r. na całym świecie zamontowano 104 mln telewizorów z internetem, z 

czego 22,7% w wielkiej piątce europejskich krajów (brak danych dla UE27). Średnio tylko 

jedna trzecia gospodarstw domowych wyposażonych w telewizory z internetem rzeczywiście 

wykorzystuje funkcje internetowe odbiornika. 
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„Łańcuch żywnościowy” telewizji hybrydowej 

Krzyżowanie się sektorów stron zainteresowanych telewizją hybrydową następuje w wielu 

kierunkach: podczas gdy grupy oferujące treści audiowizualne coraz bardziej starają się 

zintegrować pionowo na wszystkich etapach cyklu gospodarczego przygotowania treści, 

począwszy od opracowania i produkcji po edycję i dystrybucję, firmy telekomunikacyjne i 

dostawcy usług internetowych włączają się poziomo w proces publikowania treści, handel 

detaliczny i dystrybucję. Jednocześnie niektóre z internetowych marek wideo OTT, które w 

pierwszych latach istnienia ograniczyły się do dużej ilości treści o niskiej wartości, 

generowanych przez użytkowników (UGC), lub do konkretnych gatunków, umacniają swoją 

obecność na rynku prezentacji i dystrybucji profesjonalnie przygotowanych treści o 

wysokiej oglądalności. Dostawcy OTT i usług internetowych wkraczają na nowe obszary 

agregacji i dystrybucji treści w przestrzeni telewizji hybrydowej, która uległa konwergencji. 

 

Działania te, polegające na integracji treści w ramach wykorzystania sprzętu telewizji 

hybrydowej, obejmują tworzenie nowych rodzajów partnerstw między wytwórcami i innymi 

zainteresowanymi stronami, w tym producentami, dystrybutorami, nadawcami lub 

usługodawcami OTT oferującymi VoD itp. W istocie model partnerski daje wszystkim 

zainteresowanym stronom, w tym większym grupom, szansę jednoczesnego zrealizowania 

kilku strategicznych celów, np. racjonalizacji badań i rozwoju, rozbudowy bazy 

konsumentów i zwiększenia ARPU. 

Stopniowe przechodzenie na nieliniową konsumpcję wpłynie na finansowanie 

treści 

Tendencja wzrostowa konsumpcji nieliniowej będzie nadal występować ze znaczącym 

zróżnicowaniem w poszczególnych krajach Europy, co odzwierciedla asymetrię w poziomie 

rozwoju infrastruktury szerokopasmowej i różnice w zwyczajach kulturowych. Korzystanie z 

treści wideo „na żądanie”, w tym z UGC, VoD i usług umożliwiających oglądanie już 

wyemitowanych programów, ma coraz większe znaczenie dzięki rozwojowi powszechnie 

dostępnych sieci szerokopasmowych i wykorzystaniu internetu: znaczny odsetek osób, 

korzystających z dzisiejszej telewizji hybrydowej w sposób nieliniowy, wykorzystuje usługi 

umożliwiające oglądanie już wyemitowanych programów oraz usługi uzupełniające, 

oferowane przez nadawców liniowych. Jednakże w odpowiednim czasie ogólny wpływ 

rynkowy podmiotów, oferujących tylko usługi OTT i niestowarzyszonych z nadawcami w 

audiowizualny łańcuch wartości, wynikający z łącznej liczby wyświetleń usług, może być 

znacznie silniejszy, niż wynikałoby to z ich udziału w widowni. Zmiany te mogą wpłynąć na 

przychody nadawców liniowych i ich możliwości w zakresie inwestowania w treści. 

Wybór konsumentów i ich zadowolenie z usług 

Widzowie coraz częściej korzystają z drugiego ekranu (lub trzeciego), aby strumieniowo 

przesyłać lub pobierać treści, które pochodzą z głównego ekranu lub mogą być ich 

powtórzeniem. W odpowiedzi na tak istotny rozwój zachowań grupy medialne, zarówno 

tradycyjne jak i nowe, tworzą nowoczesne aplikacje na tablety i smartfony, aby umożliwić 

bezproblemowe przesyłanie treści z pierwszego ekranu na drugi i z powrotem. 
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Wyzwania regulacyjne 

W związku z rozwojem w Europie telewizji hybrydowej pojawiają się następujące kwestie 

regulacyjne: 

 

 kwestie związane z prawami podstawowymi obywateli UE i ochroną konsumentów: 

wśród nich można wymienić ochronę małoletnich, co do której panuje największa 

zgoda, informacje dla konsumentów, prywatność i dane osobowe, prawo do 

odpowiedzi, prawo do korekty pomyłki, zniesławienie lub oszczerstwo, pomówienie, 

 kwestie związane z polityką UE, a w szczególności z jednolitym rynkiem i polityką 

kulturalną: standardy techniczne, interoperacyjność, dostęp do technologii (np. 

DRM), promowanie i finansowanie europejskich utworów, równy dostęp do legalnych 

treści, zobowiązanie do transmisji, 
 

 

 kwestie związane w szczególności z rozporządzeniem dotyczącym rynku 

wewnętrznego, praktykami monopolistycznymi i ochroną konkurencji: monopol i 

nadużywanie pozycji dominującej, dyskryminujące ceny, konkurencyjne 

ograniczenia dla dystrybucji treści, możliwość wyszukania treści, 
 [regulacje] mogące odnosić się do kilku dyrektyw (w sprawie audiowizualnych usług 

medialnych, usług powszechnych, handlu elektronicznego i sprzedaży na odległość, 

praw obywatelskich i komunikacji elektronicznej, spektrum radiowego, dostępu). 

Wnioski 

Aplikacje zamknięte nie są dominującym modelem, lecz jedynie jednym ze sposobów 

korzystania z telewizji hybrydowej. Transmitowanie liniowe wciąż zachowuje mocną pozycję 

jako model konsumpcji przeciętnego europejskiego użytkownika. Zainteresowane telewizją 

hybrydową strony rozwijają strategie tworzenia ekosystemów oparte na partnerstwach i/lub 

fuzjach i przejęciach, w których europejskie MŚP mogą odgrywać pewną rolę. Takie 

strategie konsolidacji umożliwiają zainteresowanym stronom opłacalne połączenie w pakiet 

całej gamy aplikacji przeznaczonych do tego, aby przekonać konsumenta do korzystania z 

telewizji hybrydowej. 

 

Telewizja hybrydowa daje wyjątkową możliwość znalezienia rozwiązania problemów, które 

ograniczają obieg europejskich utworów, zwiększenia edukacyjnego wymiaru telewizji, 

interaktywnego wzbogacenia treści i upowszechniania wielojęzyczności. Telewizja 

hybrydowa stworzy niespotykane dotąd możliwości zwiększania dostępu do kultury, 

kształcenia i informacji wszystkim europejskim obywatelom cierpiącym z powodu fizycznej 

lub umysłowej niepełnosprawności i w ten sposób przyczyni się nie tylko do wzrostu 

gospodarczego w Europie, lecz także do jej spójności społecznej i ogólnego dobrobytu. 

Zalecenia 

W chwili obecnej nie jest to dobry moment ani na gwałtowną deregulację, ani na 

zawieszenie prac nad przepisami. Natomiast właściwe mogą okazać się ukierunkowane 

regulacje prawne w tych obszarach, gdzie taka interwencja może pomóc we wprowadzaniu 

innowacji, zapewnieniu uczciwej konkurencji i ochronie konsumentów. 

 

W odniesieniu do treści o wysokiej oglądalności europejska kreatywna społeczność może 

potrzebować trwałych, długofalowych motywacyjnych strategii politycznych, aby 

przeciwdziałać stale występującym niedoskonałościom rynku i nierównym szansom w 
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stosunku do ofert treści z krajów trzecich. Takim zachętom powinny towarzyszyć zasady 

zaangażowania, w których zapewni się, że treści będą wykrywalne, rozpoznawalne i będzie 

zachowany ich oryginalny format oraz, że żadna strona trzecia nie będzie mogła czerpać 

korzyści z dodatków związanych z ich treścią bez ich zgody. 

 

To może być okazją do ograniczonego przeglądu istotnych aspektów już przyjętych 

dyrektyw, aby zapewnić przydatność regulacji UE w odniesieniu do rozwoju tego 

nowatorskiego sektora. Szczególne znaczenie mają dyrektywy w sprawie audiowizualnych 

usług medialnych, usług powszechnych i handlu elektronicznego (patrz zbiorcza tabela z 

dyrektywami mogącymi mieć istotne znaczenie na s. 29). 

 

Ze względu na liczbę dyrektyw potencjalnie powiązanych z kwestią telewizji hybrydowej 

może być wskazane, aby PE zlecił przygotowanie odrębnej notatki informacyjnej dotyczącej 

w szczególności aspektów prawnych i regulacyjnych (np. począwszy od rozważań 

dotyczących strategicznych wyzwań regulacyjnych, a skończywszy na konkretnych 

artykułach odpowiednich dyrektyw itp.). 

 

Parlament Europejski ma do odegrania pozytywną rolę w przyśpieszaniu konsultacji między 

zainteresowanymi stronami w celu zapewnienia, by istotą rozwoju telewizji hybrydowej 

pozostał równy dostęp do niej dla wszystkich europejskich obywateli. 
 


