
 

Parlamentul a aprobat reguli noi pentru domeniul
audiovizual
 
Modificările legislaţiei în sectorul audiovizual vizează o mai bună protejare a drepturilor
minorilor şi o cotă de 30% pentru conţinutul european pe platformele video online.
 
În urma votului final asupra acestor propuneri, legislaţia modificată se va aplica posturilor radio
şi TV, dar şi platformelor video online şi platformelor video-sharing, precum Netflix, YouTube
sau Facebook.
 
Legislaţia modificată va asigura:
 
o mai bună protejare a drepturilor minorilor faţă de conţinutul publicitar care incită la
violenţă, ură sau acte de terorism 
 
Sectorul audiovizual trebuie să ia măsuri adecvate pentru a combate conţinutul care incită la
violenţă, ură şi terorism, în timp ce violenţa şi pornografia vor fi supuse celor mai stricte reguli.
Platformele de video-sharing vor fi responsabile pentru reacţia rapidă atunci când conţinutul
este raportat sau semnalat de utilizatori ca fiind periculos. Legislaţia nu prevede niciun tip de
pre-verificare  sau  validare  a  conţinutului  înainte  de  a  fi  postat  online,  dar  la  cererea
Parlamentului,  platformele trebuie să creeze un mecanism transparent,  uşor de utilizat  şi
eficient,  care să permită utilizatorilor  să semnaleze sau să raporteze conţinutul.
 
Noua lege include reguli stricte pentru domeniul publicitar, în ceea ce priveşte plasarea de
produse în cadrul programelelor TV dedicate minorilor şi conţinutul disponibil pe platformele
video online. Membrii PE au propus şi un mecanism de protectie a datelor cu caracter personal
pentru copii, impunând măsuri pentru ca datele colectate de către sectorul audiovizual să nu fie
utilizate în scop comercial.
 
redefinirea limitelor pentru publicitate
 
Noile reguli impun o cotă maximă de 20% de publicitate în perioada de difuzare între orele 6:00
și 18:00, oferind canalelor radio şi TV flexibilitatea de a-şi adapta perioadele de publicitate.
 
cota de 30% pentru conţinutul european pe platformele video online
 
Pentru a sprijini diversitatea culturală a sectorului audiovizual european, deputaţii europeni au
susţinut că 30% din conţinut trebuie să fie european şi pe platformele video online.

Comunicat de presă
02-10-2018 - 17:56
Referinţa nr.: 20180925IPR14307

RO Serviciul de presă, Direcția Generală de Comunicare
Parlamentul European - Purtător de cuvânt: Jaume DUCH GUILLOT
Formaţi numărul centralei telefonice: (32-2) 28 33000

1 I 3



Platformele video online sunt, de asemenea, invitate să contribuie la dezvoltarea producţiilor
europene, fie printr-o investiţie directă în conţinut, fie printr-o contribuţie la fondurile naţionale.
 
Textul a fost adoptat cu 452 de voturi pentru, 132 împotrivă şi 65 de abţineri.
 
Etapele următoare 
 
Înainte ca legea revizuită să intre în vigoare, acordul trebuie să fie aprobat de Consiliul de
miniştri. Statele membre dispun de 21 de luni de la intrarea sa în vigoare pentru a transpune
noile norme în legislaţia naţională.
 

Date de contact 
 
 

Mai multe informaţii
Textul adoptat (02.10.2018)
Conferinţa de presă: miercuri, 3 octombrie ora 10:00 (11:00 ora României) cu raportorii Petra
Kammerevert (S&D, DE) şi Sabine Verheyen (EPP, DE)
Comisia pentru Cultură a PE susţine acordul privind noile norme în domeniul audiovizual
(11.07.2018)
Fişa de procedură şi documente conexe
EP Research – Briefing
Fotografii şi materiale audiovizuale

Andra-Teodora TARNEA
+33 38 81 50898 (STR)
+40 74 31 13899
andra-teodora.tarnea@europarl.europa.eu

Bogdan BARLA
(+40) 21 405 08 85
(+33) 3 881 64044 (STR)
(+40) 741 138 767
bogdan.barla@ep.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/other-events/video?event=20181003-1000-SPECIAL
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/other-events/video?event=20181003-1000-SPECIAL
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180709IPR07552/cult-committee-confirms-the-agreement-on-new-audiovisual-media-rules
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180709IPR07552/cult-committee-confirms-the-agreement-on-new-audiovisual-media-rules
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2016/0151(COD)
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/583859/EPRS_BRI(2016)583859_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/audiovisual-media-services-in-eu_8902_pk


Noile reguli se vor aplica posturilor radio şi TV,dar şi platformelor video online şi platformelor video-sharing©AP images/European Union-

EP

Comunicat de presă

RO Serviciul de presă, Direcția Generală de Comunicare
Parlamentul European - Purtător de cuvânt: Jaume DUCH GUILLOT
Formaţi numărul centralei telefonice: (32-2) 28 33000

3 I 3


