
 

Нови правила регламентират видео
съдържанието онлайн
 
Интернет промени рязко начина, по който гледаме филми и видеоклипове.
Парламентът осъвременява правилата за аудиовизуалните медии, за да защити
потребителите.
 
Промените, които депутатите одобриха на 2 октомври, въвеждат изисквания не само за
традиционни канали като радиото и телевизията, но и за онлайн услуги за гледане на
видео съдържание (като Netflix) и за споделяне на видеоклипове (YouTube или
Facebook).
 
 
Измененията ограничават показването на опасно съдържание, регламентират броя на
рекламите и насърчават разпространението на европейски филми.
 
 
Защита на децата
 
 
Гледането на видеоклипове онлайн е любимо занимание на много деца от сравнително
ранна възраст. Законодателството ограничава рекламите за деца на нездравословни
храни  и  напитки  и  забранява  рекламирането  и  продуктовото  позициониране  на
тютюневи продукти, електронни цигари и алкохол в програми, предназначени за деца,
както по телевизията, така и на сайтове за споделяне на видеоклипове.
 
 
Правилата забраняват всякакво съдържание, което подбужда към насилие, омраза и
тероризъм. Неоправданото показване на насилие и порнографските материали също
ще бъдат  подложени на  строги  регулации.  Сайтовете  за  споделяне  ще трябва  да
реагират бързо, когато бъде подаден сигнал от потребителите за даден видеоматериал.
 
 
Съавторката на доклада на ЕП Сабине Ферхайен (ЕНП, Германия)  подчертава,  че
родителите ще имат възможност да ползват софтуер за филтриране на трафика и за
проверка на възрастта на потребителя.
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http://www.europarl.europa.eu/meps/bg/96756/SABINE_VERHEYEN_home.html


Ограничения на рекламирането и европейско съдържание
 
 
Новите правила определят лимити за рекламирането − максималният дял на рекламите
в периода между 6 часа сутринта и 18 часа ще трябва да бъде 20%. В същото време се
дава възможност за гъвкавост на операторите, които могат да адаптират времето за
реклами.
 
 
За да се насърчи културното разнообразие и създаването на европейски филми, се
налага  изискване  30% от  съдържанието  на  телевизионните  канали  и  услугите  за
гледане  на  видео  при  поискване  да  бъде  с  европейски  произход.
 
 
„Това, което виждаме днес в интернет − видеоклиповете и филмите, които са онлайн,
не  е  било  регламентирано  досега.  Затова  е  нужно да  осъвременим директивата“,
заявява  съавторката  на  доклада  Петра  Камереверт  (С&Д,  Германия).
 
Какво следва
 
 
Текстът на законодателството трябва да бъде официално одобрен от Съвета на ЕС, за
да  може  да  влезе  в  сила.  След  това  страните  членки  ще  имат  21  месеца,  за  да
адаптират  националните  си  закони  към  новите  правила.
 
Допълнителна информация
Съобщение за гласуването в Парламента (2/10/2018 г.)
Материал на Изследователската служба на ЕП
Процедура и документи

Видео
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/new-rules-for-the-audiovisual-media
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http://www.europarl.europa.eu/meps/bg/96837/PETRA_KAMMEREVERT_home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20180925IPR14307/parlamentt-odobri-novi-pravila-za-audiovizualnite-mediyni-uslughi
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/583859/EPRS_BRI(2016)583859_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2016/0151(COD)

