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Подяка
Автори цієї брошури висловлюють щиру вдячність Координатору проектів ОБСЄ в
Україні за підтримку дослідницького проекту в сфері регулювання конвергентних
аудіовізуальних засобів масової інформації, оскільки наразі зазначене питання щодо
створення нових регуляторних механізмів для нових медіа в Україні є надзвичайно
актуальним. Тому працювати над проектом було не лише цікаво, а й почесно, оскільки
ми відчували, наскільки зазначена проблематика важлива та необхідна для учасників
ринку нових медіа та регулятора.
Також автори щиро вдячні пану Крістіану Мьоллеру, експерту з питань
регулювання аудіовізуальних ЗМІ, магістру в сфері дослідження медіа, літератури та
публічного права Університету м. Кіль (Німеччина), за його виступи під час
консультацій у Києві та Львові, в яких він окреслив принципи належної практики в
регулюванні та презентував учасникам практику роботи регуляторних органів
Німеччини. Участь п. Мьоллера в проекті стала можливою завдяки Офісу Представника
ОБСЄ з питань свободи ЗМІ у Відні, тож і цьому поважному інституту висловлюється
велика подяка за цю підтримку.
Окрему подяку автори висловлюють заступнику голови Національної ради з
питань телебачення та радіомовлення Ларисі Мудрак та Завідувачеві сектору
міжнародних зв'язків Нацради Людмилі Василенко за донесення до авторів ідей, цілей
проекту та потреб ринку, а також за нескінченний ентузіазм у подорожах,
обговореннях та дискусіях. Також слід відзначити внесок Андрія Дзюбенка,
співробітника з медіа-проектів Координатора проектів ОБСЄ в Україні, в організацію
роботи та сприяння у реалізації проекту.
Безмежна вдячність також усім учасникам консультаційних семінарів у Києві,
Львові, Запоріжжі та Одесі за висловлені ідеї та коментарі, які вели авторів до мети.
Особливо цінними були доповіді учасників Круглого столу, проведеного 22 листопада
2012 року в Києві за ініціативи Громадської ради при Національній раді України з
питань телебачення та радіомовлення. Зокрема, хотілося б відзначити виступи
завідувача кафедри новітніх технологій телерадіомовлення Укртелерадіопресінституту
(м. Одеса) Олександра Ляхова, голови правління Інтернет Асоціації України Сергія
Бойка, віце-президента Асоціації правовласників та постачальників контенту Наталії
Клітної, голови правління Всеукраїнської асоціації операторів кабельного телебачення і
телеінформаційних мереж Юрія Лабунського, , генерального директора ТОВ наукововиробничого підприємства «Те-Нет» (м. Одеса) Олега Єлісєєва.

1

Передмова
Шановні читачі!
Ви тримаєте в руках брошуру, що є результатом роботи українських медіа
експертів Діани Проценко та Дмитра Тупчієнка в проекті ОБСЄ “Сприяння Національній
раді України з питань телебачення та радіомовлення у формуванні практичних
регуляторних підходів до нових аудіовізуальних медіа».
В рамках проекту перед нами як перед авторами були поставлені наступні
завдання:













Проаналізувати принципи, підходи і критерії, які використовуються регулюючими
органами обраних для аналізу країн для класифікації аудіовізуальних ЗМІ в
зв'язку появою нових (конвергентних) аудіовізуальних засобів масової
інформації.
Створити словник нових (конвергентних) аудіовізуальних засобів масової
інформації та відповідної термінології.
Дослідити загальні міжнародні принципи регулювання та найкращі практики,
рекомендовані в рамках ОБСЄ та інших міжнародних організаціях, застосовні до
нових (конвергентних) аудіовізуальних засобів масової інформації.
З’ясувати цілі регуляторної політики у відношенні до нових (конвергентних)
аудіовізуальних засобів масової інформації у практиках окремих країн.
Проаналізувати нормативні вимоги до функціонування нових (конвергентних)
аудіовізуальних засобів масової інформації відповідно до їх класифікації
(ліцензування, реєстрація, повідомлення, відсутність вимог і т.д.).
Дослідити регуляторні засоби, які застосовуються для захисту дотримання
законів, регулюючих нові (конвергентні) аудіовізуальні засоби масової
інформації в окремих країнах (моніторинг, обробка скарг, використання
законодавчого регулювання / саморегулювання / спільного регулювання).
Дослідити санкції, передбачені в рамках компетенції регулюючих органів
окремих країн, за порушення законів, які регулюють нові (конвергентні)
аудіовізуальні засоби масової інформації.
Зібрати та проаналізувати зворотній зв'язок від учасників медіа ринку щодо
можливості застосування представлених міжнародних практик щодо нових
українських (конвергентних) аудіовізуальних засобів масової інформації на
основі цього аналізу.
Розробити рекомендації на основі нормативно-правової бази для нових
(конвергентних) аудіовізуальних засобів масової інформації.

Метою проекту було проаналізувати міжнародний досвід правового регулювання
діяльності нових медіа, виокремити тенденції та найкращі практики, з’ясувати, які є
українські особливості сучасного стану розвитку технологій та відповідних
правовідносин, враховуючи які ті чи інші регуляторні практики можуть бути вигідними
для українського ринку нових конвергентних медіа.
Для досягнення таких цілей
першочерговим завданням вбачалося встановлення спільного розуміння між державним
регулятором та учасниками ринку щодо сутності та поняття нових конвергентних
аудіовізуальних медіа, задля якого мав бути напрацьований глосарій термінів сфери
нових конвергентних аудіовізуальних медіа.
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Зважаючи на те, що питання із регулюванням нових конвергентних медіа в Україні
лише починає вивчатись та розкриватись, авторами було прийняте рішення надати
перевагу більш широкому та загальному вивченню регуляторного досвіду інших країн,
на противагу вичерпному аналізу регуляторних практик лише кількох держав. На
початковому етапі дослідження автори тільки утвердились у правильності обраної
стратегії, оскільки регулювання нових медіа досі є складним викликом для
регуляторних органів усіх держав. Саме з цієї причини, на переконання авторів, на
момент проведення дослідження неможливо обрати для аналізу та подальшого
можливого наслідування ті країни, де регулювання нових медіа є однозначним та
зрозумілим, а також таким, що ефективно захищає права та інтереси своїх громадян та
при цьому забезпечує достатні умови для збереження існуючих гравців на ринку медіа,
а також надає необхідний поштовх для потужного розвитку існуючих та нових компаній,
що здійснюють свою господарську діяльність в сфері аудіовізуальних ЗМІ.
Аудиторія цього видання передбачається досить широка, оскільки відповіді на
питання про нові медіа зможуть знайти і такі учасники нових відносин, як журналісти,
редактори та власники конвергентних ЗМІ, а також представники регулятора, фахівці в
області медіа й інформаційного права та споживачі послуг конвергентних ЗМІ.
Д. Проценко, Д. Тупчієнко
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1. Передумови дослідження.
Для учасників українських ринків медіа та телекомунікацій до останнього часу
звичними термінами зі сфери медіа були наступні:
засіб масової інформації (ЗМІ),
мовник,
провайдер програмної послуги,
мовлення тощо.
Зауважимо, що відповідно до чинного законодавства України саме мовники, як
суб’єкти господарювання, створюють передачі та розповсюджують їх, тобто
здійснюють
мовлення для його публічного
приймання
за
допомогою
побутових теле- та радіоприймачів у відкритий спосіб чи за абонентну плату на
договірних засадах.
Відповідно до положень Закону Україні “Про інформацію” засобами масової
інформації є засоби, призначені
для публічного поширення друкованої або
аудіовізуальної інформації. Тобто правомірним буде висновок про те, що ЗМІ – це
інструменти, так звані “рупори” для поширення інформації, якими оперують ті
самі мовники в контексті поширення аудіовізуальної інформації.
Однак 6 червня 2012 року Робочою групою Комітету Верховної Ради Украіни з
питань свободи слова та інформаціі було схвалено Концепцію нової редакції Закону
України “Про телебачення та радіомовлення” предметом регулювання якого має
стати надання аудіовізуальних медіа послуг (лінійних – мовлення, нелінійних – “на
замовлення”) засобами масової інформації та провайдерами програмної послуги.
Таким чином, ми спостерігаємо введення в правове поле нових понять, таких як:
аудіовізуальні медіа послуги,
лінійні аудіовізуальні медіа послуги,
нелінійні аудіовізуальні медіапослуги,
а також започаткована потенційна колізія в розумінні ЗМІ як таких, адже
відповідно до згаданої вище Концепції послуги надаватимуться такими суб’єктами, як:
засоби масової інформації
провайдери програмної послуги,
тобто ЗМІ з об’єкта правового регулювання можуть перетворитись на суб’єкта
правовідносин. На думку дослідника Городова О.А. в законодавстві було реалізовано
популярний метод позначення через «ніби», тобто ЗМІ «ніби об’єкт» і в той же час «
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ніби суб’єкт», хоча з іншого боку, ЗМІ - ні те, ні інше1. Беручи це до уваги, доречно
звернутись до досвіду інших країн та врахувати його при визначенні того, які
нові медіа підлягають новому регулюванню, і хто є належними суб’єктами в
цих відносинах.
Крім того, на думку авторів, Концепція нового Закону України “Про телебачення та
радіомовлення” є свого роду реакцією на зміни української, так само як і світової
медійної екосистеми, які відображають у появі численних нових форм медіа із
колосальним стрибком у можливостях отримання та поширення інформації, а також
безпрецедентним залученням кінцевих користувачів у цей процес. Зважаючи на це,
окремої уваги потребує вивчення питання, чиї права та інтереси потребують
захисту та задоволенню.
З одного боку, щодо кінцевого споживача, який сьогодні має можливість
споживати не лише аудіовізуальну продукцію, що надається телерадіомовниками, але
має доступ до різноманітних додаткових відеосервісів від провайдерів програмних
послуг, а також завдяки доступу через мережу Інтернет - до величезної кількості
аудіовізуальної інформації на різноманітних веб-сайтах та веб-порталах, важливо
задовольнити очікування щодо реакції з боку держави на нові явища та
сервіси, які мають неабиякий вплив на світогляд як споживачів із високим
рівнем медіа-грамотності, так і на вразливі та менш захищені групи
споживачів аудіовізуальних відеоматеріалів.
З іншого боку, для суб’єктів господарювання, що є професійними гравцями на
ринку медіа, важливо, зважаючи на бурхливий розвиток нових технологій, бути
певними у справжній технологічній нейтральності регулювання діяльності у
сфері медіа, а також у конкурентоспроможності господарської діяльності, що
здійснюється в рамках правового поля, та її захисті у ситуації, коли нові медіа,
які виникають за межами чіткого правового регулювання, отримують не порівнювані
переваги.
Отже, вкрай необхідно для усіх учасників відносин, пов’язаних із новими медіа та
конвергентним контентом, чітко визначитись з тим, які є цілі регулювання нових
медіа, що охоплюватиметься чи не охоплюватиметься новим регулюванням, а
також проаналізувати, які є регуляторні підходи до регулювання діяльності
таких нових медіа і що доречно використовувати на теренах України.

Городов. О.А. Основы информационного права Росси: Учебное пособие. – СПб.: Издательство “Юридический
центр Пресс2, 2003. – С. 161
1
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2. Поняття нових конвергентних аудіовізуальних ЗМІ
Визначення поняття нових медіа просте й складне одночасно. За
твердженням О.Ляхова “технології – середовище, де живуть медіа ... нові медіа – це ті,
які живуть не там, де традиційні медіа”2. Отже, нові медіа – це медіа, що базуються на
нових технологіях. З першого погляду, все очевидно. Однак, далі постає питання, які
технології віднести до нових.
Канадська комісія з питань телерадіомовлення та телекомунікацій пропонує до
використання наступне визначення: “нові медіа – це медіа послуги, що поширюються
через Інтернет та включають в себе широкий спектр комунікаційних продуктів і послуг
із використанням відео, аудіо, графіки та буквено-цифрового тексту. Такі послуги
включають, але не обмежуючись, відеоігри, електронну пошту, онлайн-послуги
пейджингового зв'язку, надсилання факсів, електронну комерцію та IP телефонію3”.
Інший широко використовуваний термін, що використовується поряд із терміном
“нові медіа”, – це конвергентні ЗМІ (медіа). Конвергентний ЗМІ (лат. сonvergens
(convergentis) «той, що сходиться», присл. від
convergere
“сходитись до одного
центру, конвергуватись) – це засіб масової інформації, що поєднує в собі різні види
контенту так само конвергентного, оскільки об’єднуються різні види мовлення: усне,
писемне мовлення, а також аудіовізуальних матеріал, що поширюється як через
сповіщення в реальному часі, так і шляхом надання запису на замовлення, при цьому
важливою характерною особливістю є те, що розповсюдження також відбувається через
телекомунікаційні мережі з використанням нових технологій.
Як ми бачимо, конвергентні ЗМІ – це передусім ті, що мають конвергентний
контент, тож цілком доречно поглянути, з яким саме конвергентним контентом в
повсякденному житті ми зустрічаємось сьогодні.
Конвергентний медіа контент та сервіси.
Звичним вже стало дивитись телебачення на екрані персонального комп’ютера чи
мобільного пристрою, що має доступ до Інтернет. Традиційне телебачення в Інтернет
може мати одну з наступних форм:
 Стримінг (від англ. stream - потік) телевізійного каналу, що являє собою
повне дублювання прямоефірного сповіщення традиційного ТВ каналу на його
власній веб-сторінці (веб-порталі) або на сторінці стороннього провайдера, що
акумулює на одному веб-порталі багато паралельних потоків низки традиційних
телеканалів.
 ТБ-навздогін (англ.“catch-up TV”), що пропонується як самим традиційним
аудіовізуальним ЗМІ, так і іншими сторонніми провайдерами, та полягає у наданні
протягом певного періоду часу можливості перегляду телевізійного контенту, що
вже був сповіщений у ефір, при цьому ініціатива запису контенту сповіщеного в
ефір та збереження його на технічних потужностях провайдера належить такому
провайдеру послуг.
 Персональний мережевий відеорекордер являє собою доступність на сайті
провайдера аудіовізуального контенту, вже сповіщеного традиційним мовником та
записаного на технічні потужності провайдера послуги, однак ініціатива запису та
вибір контенту для запису належить кінцевому користувачеві.

О.Ляхов Доповідь на Круглому столі, проведеному 22 листопада 2012 року в Києві за ініціативи Громадської
ради при Національній раді України з питань телебачення та радіомовлення, Круглий стіл.
3 CRTC Glossary, http://www.crtc.gc.ca/multites/mtwdk.exe?k=glossary-glossaire&l=60&w=52&n=1&s=5&t=2
2
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 Виробництво телевізійного за характером підготовки та представлення
контенту, а також комплектування ефірної сітки відповідно до звичних для
традиційних аудіовізуальних ЗМІ стандартів, однак при цьому сповіщення в
прямий ефір відбувається виключно в мережі Інтернет на конкретно визначеному
веб-сайті, що є прикладом суто Інтернет-телеканалу.
Інший варіант конвергенції телебачення та Інтернет ми спостерігаємо при
споживанні послуг IPTV-провайдерів, коли споживач на звичайному телевізорі має
можливість переглядати телевізійні програми звичайних мовників, а також споживати
інші супутні послуги завдяки тому, що телебачення доставляється у телевізійний
приймач з використанням Інтернет протоколу.
Завдяки Інтернет-технологіям нині споживачі мають можливість отримати доступ
також до електронних видань, що є не просто оцифрованими текстовими публікаціями,
доступними на корпоративному веб-сайті традиційного друкованого ЗМІ, а натомість є
електронною пресою з розширеними можливостями ілюстрування публікацій не лише
фото-, але і відеоматеріалами, додаванням інтерактивних сервісів для споживачів у
вигляді
коментування,
опитування,
додавання
власних
новин,
публікацій,
можливостями замовлення загальних чи тематичних інформаційних розсилок тощо.
Наступним в переліку є конвергентний контент мережевих відео сервісів –
потужних веб-порталів, що на своїх технічних ресурсах за власною ініціативою
розміщують різноманітне відео, а також надають можливість Інтернет-користувачам
додавати свої відео матеріали різного роду та характеру за їх ініціативою із наданням в
подальшому доступу до такого згенерованого користувачами контенту як широкому
загалу, так і обмеженому колу осіб, яке визначає сам користувач. Варто зауважити на
таких підвидах зазначених відео-сервісів:
 Відеообмінні платформи, що не пропонують власного контенту, а більше
сконцентровані
на
наданні
можливості
користувачам
обмінюватись
відеоматеріалами;
 Відеосервіси, що пропонують власний контент відповідно до каталогів, при
цьому можуть використовуватись різні бізнес-моделі взаємодії із користувачами, а
саме: послуги з платою за перегляд, послуги на передплатній основі з прив’язкою
до тривалості чи обсягу отримання послуг, послуги без плати за перегляд, але із
включенням реклами тощо;
 Відеосервіси із високим рівнем відвідуваності, які пропонують платформи
для регулярного розміщення під логотипом виробника професійно підготованого
телевізійного контенту, призначеного для поширення через Інтернет, шляхом
створення професійних каналів на відеообмінних ресурсах;
 Різноманітні поєднання описаних тут і вище видів конвергентного контенту
та сервісів.
Завдяки стрімкому розвитку і як наслідок – здешевленню технологій вже не є
ексклюзивом потокове відео (стримінг) в реальному часі на веб-сайтах осіб або
установ, що в жодній мірі не асоціюються у кінцевого споживача із засобом масової
інформації. Так достатньо популярним є для освітніх установ на регулярній чи разовій
основі здійснювати на своїх веб-сайтах чи сторонніх веб-порталах із високою
відвідуваністю пряму трансляцію, тобто стримінг, важливих та актуальних подій, що
ними проводяться.
Зниження витрат та вимог спостерігається не лише при організації прямих
трансляцій на веб-сайтах, а й при створенні відеопродукції із різноманітним
наповненням. Залежно від того, яка функціональна мета вкладається у створюване
відео, яке в подальшому розміщується на приватних чи корпоративних веб-сайтах,
доречно згадати про наступні види контенту:
 Інформаційне відео на сайтах підприємств з метою інформувати загал про
саме підприємство, новини та досягнення;
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 Маркетингове відео про товари та послуги та сайтах виробників з метою
просування їх продажів або в інтернет-магазинах;
 Навчальне відео, що є основним чи супутнім компонентом при наданні
освітніх послуг як на платній, так і на безплатній основі;
 Відеоконсультування з різних професійних питань
 Ігри, лотереї та інші подібні розважальні аудіовізуальні матеріали
Окремої уваги заслуговує конвергентний контент, що первинно розміщується не
на веб-сайтах, а в облікових записах користувачів в соціальних мережах. Такий контент
може бути як професійно підготованим, так і аматорським. Але найцікавішим для
аналізу є те, що такий контент справді поширюється в мережі Інтернет шляхом
автоматичного додавання в стрічку подій кожного спеціальним чином позначеного
користувача соціальної мережі.
Перелічені вище види конвергентного контенту та сервісів пов'язують нас із
неохоплюваною кількістю самих нових медіа, а також подібних до них інформаційних
структур. Зважаючи на те, що їх точну кількість визначити достеменно не видається
можливим, так само важко собі уявити, яким чином має бути сконструйоване та
реалізоване регулювання їх діяльності.
Серед ключових питань щодо регулювання нових медіа, варто зазначити наступні:
 Які саме інформаційні структури потребують регулювання як нові медіа?
 Які особливості нових медіа необхідно врахувати?
 Чи варто
регулювання?

класифікувати

нові

медіа

для

напрацювання

відмінного

Нове поняття медіа.
Деякі відповіді на окреслені вище питання вже напрацьовані європейською
спільнотою та викладені у Рекомендації Комітету міністрів РЄ CM/REC (2011)7 щодо
нового поняття медіа. В зазначеному документі увага акцентується на тому, що завдяки
новим технологіям відбувається розвиток медійної екосистеми, що відображається у
наступному:
 Зростає рівень поширення контенту при зниженні вартості на його
виробництво та технічні вимоги.
 Спостерігається безпрецедентний рівень інтерактивності та залучення
користувачів у створення та поширення контенту.
 Відбувається руйнування меж між приватною та публічною комунікацією,
що сприймається, як нові можливості демократичного громадянства.
 Нові технології розглядаються та розцінюються, як нові шляхи для
отримання та поширення інформації, що утверджує право на свободу вираження.
При цьому також зазначається, що медіа так і залишаються інструментом для
реалізації свободи вираження, уможливлюючи право людей на пошук та отримання
інформації, надаючи майданчик для публічних дебатів та політичних діалогів,
інструментом для узгодження
публічних, політичних справ із приватними чи
бізнесовими справами, таким чином збільшуючи прозорість та підзвітність.
Зважаючи на багатоманітність нових інформаційних структур та сервісів, а також
постійний та невпинний розвиток технологій, на думку авторів, у зазначеній вище
Директиві запропоновано прогресивний підхід визначення нового поняття медіа через
оцінювання за напрацьованими критеріями, серед яких:
 Намір діяти як медіа:
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називати себе медіа;



використовувати типові для медіа методи роботи;



зобов'язання виконувати професійні медійні стандарти;



мати практичні засоби для здійснення масової комунікації.

 Мета та основні задачі медіа:


Продукувати, накопичувати та розповсюджувати медіа контент;



використовувати програмні засоби та платформи для інтерактивної
масової комунікації з метою інформування, розважання, навчання;



періодично поновлювати та актуалізувати інформацію.

 Редакторський контроль:


Наявність редакційної політики;



Здійснення редакторського процесу;



Залучення редакторського штату;



здійснення модераційних процедур.

 Професійні стандарти:


Взяття зобов'язання щодо їх виконання;



наявність процедур відповідності та оскарження;



утвердження прерогатив, прав та пільг.

 Поширення та розповсюдження інформації:


Фактичне розповсюдження;



Масова комунікація та інформаційна пропаганда загалом;



Оперування ресурсами для поширення інформаційної продукції.

 Публічні очікування:


Доступність, плюралізм і різноманітність;



Надійність, дотримання професійних і етичних стандартів;



Підзвітність і прозорість.

Виокремленні критерії дозволяють виконати першу фільтрацію для того,
аби звузити коло тих інформаційних структур, що підлягатимуть регулюванню.
Таким чином, одразу поза межами дослідження опиняються приватні та
корпоративні веб-сайти, приватне листування, ігри, лотереї та розважальні
сервіси, навчальне та професійне відео, соціальні мережі.
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3. Класифікація нових конвергентних аудіовізуальних
ЗМІ
Зазначені у попередньому розділі види конвергентного контенту та сервісів, що
його надають, мають різноманітні характеристики, що відрізняють їх одне від одного.
Попри це, є ряд спільних характеристик, що дозволяють виокремити нові медіа в
окрему групу медіа.
На думку авторів, для нових медіа спільним є наступне:
 Аудіовізуальність інформації, що поширюється;
 Мережа Інтернет – спосіб доставки;
 Поновлюваність та актуальність контенту;
 Постійна назва та адресна прив'язка сервісу;
 Мета діяльності полягає у наданні нового контенту до споживання;
 Редакторський контроль.
Інші характерні ознаки нових медіа можуть варіюватись, що дає можливість для
класифікації.
Так, зокрема, усі засоби масової інформації, в том числі традиційні, поділяються
таким чином:
 За характером матеріального втілення
відповідного сприйняття поділяються на:


Друковані (текстові)



аудіовізуальні

інформації

на

носіях

та

 За одночасністю перегляду відповідно до програмної сітки – на:


Лінійні



Нелінійні

 За територією поширення:


Місцеві



Регіональні



Загальнонаціональні



Транскордонні

 За споживацькою аудиторією:


Загального спрямування



Професійного спрямування



Для певної спільноти за інтересами тощо

Зазначені критерії для класифікації можна продовжувати наводити, але на думку
авторів, вони не мають суттєвого значення в межах дослідження. Адже з точки зору
правового регулювання мають практичний сенс лише ті класифікації, що впливають на
напрацювання різних регуляторних механізмів.
Зокрема, відповідно до Директиви Європейського Парламенту та Ради ЄС
2010/13/ЄС від 10 березня 2010 року про аудіовізуальні медіа послуги (надалі –
ДАВМП) правове регулювання базується саме на поділі аудіовізуальних послуг на
лінійні та нелінійні:
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 Лінійні (телевізійне сповіщення) – це АВМП, що надаються провайдером
медіа послуг для одночасного перегляду програм на основі програмного розкладу
(сітки)
 Нелінійні (АВМП на замовлення) - це АВМП, що надаються провайдером
медіа послуг для перегляду у момент, обраний глядачем за індивідуальним
запитом на основі каталогу програм, обраних таким провайдером
Зазначений поділ в переважній більшості випадків знайшов своє відображення у
національних законодавствах країн-членів ЄС. Натомість, в Канаді, що так само є
учасницею ОБСЄ, але не входить до ЄС, такий поділ не знайшов свого закріплення на
рівні закону, не передбачений у Акті “Про сповіщення” (в редакції від 16 березня 2012
р.) 4 , однак він враховується Канадською комісією з питань телерадіомовлення та
телекомунікацій при напрацюванні підзаконних регуляторних актів5.
Більш глибока та детальна класифікація саме нових медіа за загальним правилом
допоки не впроваджується на рівні регуляторних актів, що може бути пов’язане із все
ще досі новою природою таких медіа, а також з продовженням бурхливого розвитку
технологій, що сприяють появі нових і нових форм, що унеможливлює створення
деталізованої сталої класифікації.

4
5

http://www.canlii.org/en/ca/laws/stat/sc-1991-c-11/latest/#sec93
http://www.crtc.gc.ca/eng/archive/2010/2010-190.htm
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4. Глосарій.
Аудіовізуальні медіа послуги – відповідно до Директиви Європейського
Парламенту та Ради ЄС 2010/13/ЄС від 10 березня 2010 року про аудіовізуальні медіа
послуги (надалі – ДАВМП) це послуги, метою яких є надання широкому загалу
(необмеженій кількості осіб) програм для інформування, розважання та навчання, що
здійснюється під редакторським контролем провайдера медіа послуг та шляхом
поширення через електронно-комунікаційні мережі.
Лінійні аудіовізуальні медіапослуги – відповідно до ДАВМП “телевізійне
мовлення” або “телевізійна трансляція”, які означають аудіовізуальну медіа послугу, що
надається провайдером медіа послуги для одночасного перегляду програм згідно з
розкладом програм.
Нелінійні аудіовізуальні медіапослуги – відповідно до ДАВМП «аудіовізуальна
медіа послуга на замовлення» означає аудіовізуальну медіа послугу, що надається
провайдером медіа послуги для перегляду програм у час, довільно обраний
користувачем, та за індивідуальним замовленням з каталогу програм, що пропонуються
провайдером медіа послуг. Такі послуги відрізняються від телевізійного мовлення
можливістю з боку користувача обирати і контролювати ці послуги, а також їхнім
впливом на громадськість.
Аудіовізуальний (електронний) засіб масової інформації - відповідно до
положень Закону України “Про телебачення та радіомовлення” (в редакції від 05.12.12
р.) - організація, яка надає для масового приймання споживачами аудіовізуальну
інформацію, передану у вигляді електричних сигналів і прийняту за допомогою
побутових електронних пристроїв.
Засоби масової інформації – відповідно до положень Закону України “Про
інформацію” (в редакції від 10.08.12 р.) засоби, призначені для публічного поширення
друкованої або аудіовізуальної інформації.
Конвергентний аудіовізуальний засіб масової інформації (нові медіа) – засіб
масової інформації, яким поширюються поєднані різноманітні види переважно
аудіовізуальної, але також і текстової інформації, підготованої конвергентними
(об’єднаними)
редакційними
органами,
при
цьому
поширення
відбувається
телекомунікаційними мережами з використанням різноманітних технологічних
платформ, як у вигляді мовлення, так і надання контенту на замовлення.
Контент – вміст, інформаційне наповнення,
інформаційне наповнення засобів масової інформації.

в

цьому

виданні

зокрема

Технологічна нейтральність – відповідно до ДАВМП регулювання незалежно від
технічної платформи поширення аудіовізуальної інформації, але з урахуванням природи
аудіовізуальних медіа послуг, що надаються.
Медіа-грамотність – відповідно до ДАВМП означає навички, знання і розуміння,
які надають споживачам можливість ефективно і безпечно користуватися медіа. Медіаграмотні люди здатні усвідомлено обирати, розуміти характер контенту і послуг та
користуватися
повним спектром можливостей, які пропонують нові комунікаційні
технології. Вони можуть краще захистити себе і свою сім'ю від шкідливого або
вразливого матеріалу.
Редакційна відповідальність – відповідно до ДАВМП означає здійснення
ефективного контролю за відбором програм та за організацією у вигляді хронологічного
розкладу для телевізійного мовлення, або у вигляді каталогу для аудіовізуальних медіа
послуг на замовлення. Редакційна відповідальність не обов’язково передбачає будь-яку
юридичну відповідальність за зміст послуг, що надаються, згідно з національним
законодавством.
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Провайдер медіа послуги – відповідно до ДАВМП означає фізичну або
юридичну особу, що несе редакційну відповідальність за зміст аудіовізуальної послуги
та визначає спосіб її організації.
СмартТБ
(розумне
телебачення,
також
інколи
називають
“під’єднане
телебачення” або “гібридне телебачення”; англ. smartTV/connected TV/hybrid TV) –
термін, що описує як тенденцію інтеграції Інтернет та телебачення завдяки
спеціальному програмному забезпеченню в телевізорах або приставках (сет-топ
боксах),
так
і
технологічну
конвергенцію
між
комп’ютерами
та
такими
телевізорами/приставками, які дедалі більше орієнтовані на отримання он-лайн
інтерактивних послуг, Інтернет телебачення, послуг на замовлення, ніж на звичайне
телебачення.
Сет-топ бокс
(телевізійна приставка, англ. set-top box) – пристрій, що
під’єднується до телевізора та джерела сигналу, має вбудований приймач сигналу та
завдяки спеціальному програмному забезпеченню надає можливість користувачеві
перетворювати зовнішній сигнал на контент, що може відображатись на телевізорі чи
іншому пристрої з екраном.
Послуги з платою за перегляд ( англ. “pay-per-view service” ) – послуги, які
надаються абонентам відповідно до складеного програмного розкладу на основі плати
за перегляд.
Інтернет-телебачення (он-лайн телебачення) – загальний термін, що означає
поширення телевізійних програм через Інтернет шляхом використання технології
потокового відео, зазвичай використовується потужними традиційними мовниками.
Веб-телебачення – галузь телебачення, коли невеличкі відеовиробники
створюють короткі оригінальні програми чи відео для сповіщення виключно через
всесвітню павутину.
ІР-телебачення ( англ. IPTV) – мультимедійна послуга надання доступу до
перегляду телевізійних програм, а також отримання інших супутніх послуг, таких як:
відео, аудіо, текст, графіка, доступ до даних тощо, які доставляються провайдером
послуг користувачеві засобами Інтернет-протоколу через телекомунікаційну мережу,
при цьому доставка контенту здійснюється з належним рівнем якості через так звану
керовану цим провайдером телекомунікаційну мережу чітко визначеному числу
абонентів такого провайдера.
Відео на замовлення (англ. video-on-demand) – послуга з індивідуальної
доставки абоненту телепрограм, відеофільмів або інших аудіовізуальних матеріалів з
каталогу провайдера такої послуги, для перегляду в момент, що визначається самим
абонентом, при цьому доставка здійснюється засоби телекомунікаційної мережі з
використанням тої чи іншої технологічної платформи.
Телебачення-навздогін (ТБ-навздогін, відкладене телебачення, англ. catch-up
TV) – послуга, що передбачає можливість доступу до телепрограм, що вже були
сповіщені традиційним мовником відповідно до розкладу мовлення, та їх перегляду
протягом певного проміжку часу після такого сповіщення. Телебачення-навздогін є
підвидом Інтернет-телебачення.
Транзакційне відео на замовлення (англ. transactional video-on-demand, TVOD)
– підвид послуги “відео на замовлення”, коли замовлення послуги відбувається на
разовій основі, а оплата здійснюється за кожен окремий аудіовізуальний матеріал.
Передплатне відео на замовлення (англ. subscribtion video-on-demand, SVOD)
– підвид послуги “відео на замовлення”, коли замовлення послуги відбувається на
постійній протягом певного часу передплатній основі за певний проміжок часу та/чи
певний обсяг відео, що можна за цю плату переглянути.
Псевдо-відео на замовлення (англ. near video-on-demand, NVOD) – послуга, що
поєднує характерні особливості мовлення та послуг на замовлення, надається
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багатоканальними провайдерами, які мають широкосмугові засоби доставки сигналу
(кабель, супутник) та полягає у тому, що телевізійні програми сповіщуються в
реальному часі в телекомунікаційній мережі відповідно до розкладу провайдера
багатьма паралельними потоками з певним відкладенням у часі таким чином, що різні
користувачі можуть одночасно переглядати той самий матеріал, але з різницею у часі
початку сповіщення, що обирається кінцевим користувачем.
Понадмережеве телебачення (Телебачення-через-Інтернет, англ. Over-The-Top
TV, OTT TV) – послуга з надання телевізійного контенту в спосіб, коли провайдер ОТТ
контенту не керує телекомунікаційною мережею, якою кінцевий споживач отримує ОТТ
контент, а Інтернет-сервіс провайдер, мережею якого доставляється ОТТ контент, не
контролює ОТТ контент, не відповідає за його якість та дотримання прав третіх осіб, а
лише відповідає за доставку відповідних інформаційних пакетів підконтрольною йому
телекомунікаційною мережею. Таким чином ОТТ контент надходить до кінцевого
користувача після під'єднання пристрою для перегляду до мережі Інтернет, минаючи
інфраструктуру приватної телекомунікаційної мережі з доставки контенту.
Електронні друковані ЗМІ (електронна преса) – засоби масової інформації, що
публічно поширюють переважно текстову, в тому числі із включенням відео та графіки
для ілюстрування повідомлень, масову інформацію в електронному вигляді через вебсайти чи веб-портали, при цьому такі видання можуть як мати, так і не мати
традиційних друкованих ЗМІ – відповідників.
Веб-сайт – одна чи кілька інформаційних сторінок, що містять окремо чи разом
текстову, графічну інформацію, інший контент, а також гіпертекстові посилання,
поєднані змістовно та програмно у єдину інформаційну структуру, розміщену принаймні
на одному веб-сервері чи локальному комп’ютері, що під’єднаний до всесвітньої чи
локальної мережі, та доступ до якої забезпечується завдяки унікальній Інтернет-адресі.
Веб-портал - веб-сайт, організований як системне багаторівневе об'єднання
різних ресурсів та сервісів для забезпечення максимальної можливості доступу до
інформації та послуг.
Приватний веб-сайт – веб-сайт, яким володіє приватна фізична особа та
використовує його для визначеної такою особою мети.
Корпоративний веб-сайт – веб-сайт, яким володіє юридична особа і
використовує його для надання інформації про таку юридичну особу та її діяльність, а
також надання послуг.
Електронний програмний гід (електронний телегід, англ. EPG) – прикладна
програма телевізійної приставки та відповідна послуга провайдера програмної послуги,
яка надає в реальному часі інформацію про поточні та майбутні програми доступних до
перегляду мовників, також може містити супутню інформацію, як-от: трейлери
телепрограм, зображення тощо, а також в деяких випадках може надавати можливість
“зворотного прокручування” відео, що забезпечує просування супутньої послуги “ТБнавздогін”.
Персональний
мережевий
відеорекордер
(англ.
Network Personal
Video Recorder, NPVR) – послуга, що надає можливість кінцевому споживачеві
телевізійного контенту за власним вибором здійснити запис на сервери провайдера
обраних споживачем аудіовізуальних матеріалів, що сповіщаються мовниками в
реальному часі, для подальшого перегляду у зручний для кінцевого споживача момент.
Контент кінцевих користувачів (ККК, англ. user generated content, UCG) –
будь-яка інформація, що додається кінцевими користувачами на веб-сайтах та вебпорталах у зонах вільного розміщення інформації. За загальним правилом технічні
посередники, що надали можливість розміщення контенту, не контролюють та не
відповідають за зміст такого контенту, якщо інше не передбачене відповідними
національними регуляторними актами.
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5. Загальні міжнародні принципи регулювання.
На шляху пошуку відповідей щодо регулювання нових медіа, на думку авторів,
необхідно відштовхуватись від загальних положень щодо прав та свобод людини в
інформаційній сфері, адже медіа в першу чергу служать саме задля того, аби право на
свободу вираження знаходило свою найефективнішу реалізацію.
Так, відповідно до статті 10 Європейської конвенції про захист прав людини та
основоположних свобод (положення є аналогічні за змістом також до положень ст.19
Загальної декларації прав людини, ст. 11 Хартії основних прав Європейського союзу)
варто зосередити увагу на таких основних положеннях щодо дій особи та держави в
справі регламентування діяльнсті засобів масової інформації:


кожна людина має право на свободу вираження поглядів;



це право включає свободу дотримуватися своїх поглядів, одержувати і
поширювати інформацію та ідеї без втручання держави і незалежно від
кордонів;



ця стаття не перешкоджає державам вимагати ліцензування діяльності
радіо-, теле- або кінопідприємств[…];



здійснення цих свобод, оскільки воно пов'язане
відповідальністю, може бути предметом […] умов,



[…] які встановлені законом і



необхідні в демократичному суспільстві,



в
інтересах
національної
безпеки,
територіальної
цілісності
або
громадського порядку, з метою запобігання заворушенням або злочинам,
для захисту здоров'я і моралі, для захисту репутації або прав інших людей,
для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або
для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя».

з

обов'язками

і

Зазначені
вище положення додатково розтлумачені
зокрема у рішенні
Європейського суду з прав людини по справі “Хендісайд проти Великобританії” (1976
р.), де Судом зауважується, що
‘свобода вираження – є однією з підвалин
демократичного суспільства, однією з основних умов його прогресу та розвитку
кожного індивідуума. Згідно з ч. 2 ст. 10 ця свобода стосується не тільки «інформації»
чи «ідей», які прихильно сприймаються, вважаються необразливими чи сприймаються з
байдужістю, а й таких, що ображають, шокують чи викликають занепокоєння уряду або
будь-якої верстви населення. Такими є вимоги плюралізму, толерантності та широти
поглядів без яких немає «демократичного суспільства».
У зв’язку з тим, що нові технології подарували демократичному світу нові можливості
та позитивно вплинули на медійну екосистему, як справедливо зазначається у
Рекомендації КМ РЄ щодо нового поняття медіа, проте нові медіа так само спровокували
появу нових викликів. Реакція на них знайшла своє втілення у Спільній Декларації
Спеціального щодо свободи вираження та Інтернет Доповідача ООН з питань свободи
переконань та вираження поглядів, Представника ОБСЕ з питань свободи ЗМІ,
Спеціального Доповідача ОАД з питань свободи вираження поглядів, Спеціального
Доповідача з питань свободи вираження думок та вільного доступу до інформації
АКПЛН щодо свободи вираження та Інтернет (підписана 01 червня 2011 р.)
У Спільній декларації наголошується на таких засадничих положеннях:
 Інтернет надав голос мільярдам людей, тому свобода вираження
стосується Інтернет так само, як і будь-яких інших засобів комунікації, а
обмеження допустимі лише при проходженні трискладового тесту і лише за умови
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встановлення балансу між захистом інших інтересів на противагу забезпеченню
позитивної свободи вираження в Інтернет;
 Регуляторні механізми, напрацьовані для традиційних ЗМІ, не можуть бути
застосовані до Інтернет, натомість мають бути сконструйовані спеціальні норми;
 Не повинні встановлювати обмеження щодо контенту в Інтернет, натомість
мають бути напрацьовані спеціальні альтернативи для врегулювання питання
нелегального контенту;
 Потрібно заохочувати та пропагувати
поводження із дифамаційними матеріалами;

саморегулювання

в

частині

 Не повинно бути відповідальності технічних посередників за контент,
сгенерований іншими, крім випадків, якщо вони його змінили або відмовились
виконати відповідне рішення суду. Не повинно бути обов'язку посередників
моніторити контент, сгенерований користувачам, в т.ч. з метою подальшого його
зняття;
 Блокування сайтів допустиме лише в екстраординарних випадках ( захист
дітей від шкідливого контенту);
 Засоби змістовного фільтрування є проявом цензури і тому неприпустимі;
 Держави мають позитивне зобов'язання щодо забезпечення доступу до
Інтернет (пропагувати доступ до Інтернет, навчати використанню );
 Інші заходи, що можуть обмежити доступ до Інтернет, як-от впровадження
реєстрації ІСП абощо, є нелегітимними за винятком, якщо такі обмеження можуть
бути застосовані з огляду на трискладовий тест та визнання міжнародним правом.
В своїх документах ОБСЄ пропагують наступні принципи, які стосуються свободи
вираження, свободи ЗМІ та вільного обігу інформації:
 Більш вільне та ширше розповсюдження інформації будь-якого формату
 Для ширшого та вільнішого розповсюдження інформації використовувати
по максимуму можливості, що надають нам сучасні засоби комунікації, включно із
кабельним та супутниковим мовленням
 Регулювання не означає обмеження
 Забезпечення свободи ЗМІ та плюралізму
 Незалежний регулятор
 Єдиного глобального підходу до регулювання не існує: “для кожної країни
та культури своє”
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6. Цілі регуляторної політики щодо конвергентних
аудіовізуальних ЗМІ.
Перед тим, як визначатись із цілями регуляторної політики щодо конвергентних
аудіовізуальних ЗМІ доречно ширше погляну на подібні цілі по відношенню до
аудіовізуальних ЗМІ загалом. За загальним правилом такими цілями є, зокрема:
 необхідність
програмування,

забезпечення

належної

якості

технічних

аспектів

та

 забезпечення плюралізму,
 захист та пропагування місцевої культури,
моральних, соціальних та релігійних цінностей,

а

також

культурних,

 пропагування конкурентного середовища,
 захист дітей від шкідливого контенту,
 забезпечення отримання
належного рекламування,

достовірних

та

незаангажованих

новин

та

 захист приватності та справедливого поводження із приватними особами,
 унеможливлення використання ЗМІ
насильства, популяризації злочинності тощо,
 забезпечення
конкуретоспроможності
правового поля.

належних
тих суб’єктів

з

метою

вчинення

умов
для
розвитку
господарювання, що діють

тероризму,

в

індустрії,
рамках

Безумовно, зазначені регуляторні цілі можуть бути перенесені у сферу регулювання
нових медіа, однак оскільки останні базуються на Інтернет, важливо врахувати
специфіку Інтернет, зокрема:
 необхідну активність користувача у отриманні інформації від нових медіа,
 транскордонність,
 мінливість
інформації),

контенту

(швидке

прибирання

доказів

опублікування

 хвилеподібність у поширенні інформаційних повідомлень, а також
 властивість “зараження” цікавим для поширення контентом.
Беручи до уваги зазначені особливості, авторам видається зрозумілим, що Інтернет
потребує значно менш суворого регулювання, ніж інші ЗМІ, однак регулювання все ж
необхідне в першу чергу через потенційну шкоду, яка може бути завдана дітям, а також
задля забезпечення прав осіб на приватність, захист честі й гідності, забезпечення
плюралізму тощо.
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7. Загальні положення щодо кваліфікації
аудіовізуальних медіапослуг, які підлягають
регулюванню. Складності практичного застосування
регуляторних механізмів.
Відповідно до вже згадуваної Директиви ЄС про аудіовізуальні медіапослуги
запроваджено сім критеріїв, відповідно до яких та чи інша послуга має бути віднесена
до числа тих, що підлягають регулюванню відповідно до положень ДАВМП. Такими
критеріями є наступні:
1. Масовість поширення інформації
2. Аудіовізуальність контенту
3. Надання АВМП є господарською (комерційною) діяльністю
4. Надання програм для споживання є основною метою діяльності
5. АВМП надаються з метою інформувати,
здійснювати АВ комерційну комунікацію

розважати,

навчати,

6. Наявність редакторського контролю
7. АВМП надаються з використанням електронно-комунікаційних мереж
Не підлягають регулюванню як аудіовізуальні медіапослуги наступні інформаційні
структури та сервіси, як-от:
 Електронні версії газет та журналів
 Приватне листування
 Випадкова поява відео на веб-сайтах (анімована реклама, анімовані
елементи, відео про продукти)
 Он-лайн ігри, розіграші, лотереї та інші подібні сервіси
 Приватні
веб-сайти,
генерований
представлення його спільноті за інтересами.

користувачами

контент

для

 Самостійні текстові послуги
Загалом, не є предметом регулювання ДАВМП те, що
телебачення” та “не конкурує із телебаченням за одну аудиторію”.

не

є

“схожим

на

Незважаючи на прогресивність положень ДАВМП у формулюванні регуляторних
механізмів, самі критерії виявились не зовсім однозначними для застосування їх до
нових медіа, що почасти мають настільки неординарні та унікальні композиції
характеристик, що провести кваліфікацію відповідно до критеріїв буває вкрай важко.
Так, для прикладу наведемо кілька нових медіа, а також припущення щодо
відповідності чи невідповідності сімом критеріям ДАВМП з матеріалів 28-ї зустрічі
Європейської платформи регуляторних органів (Дублін, 2008) “Scope of the AVMS
Directive: Towards a Common Interpretation of Audiovisual Media Services?”
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Послуга
(госп.
діяльність)

Ред.
Контроль
(2)

(1)

Масове
поширення
(3)

Цілі:
інформувати,
розважати,
навчати (4)

Мета –
надання
послуги

АВ
характер
(6)

Через
телеком.
Мережі

(5)

(7)

Вебстримінг

зазвичай

зазвичай

зазвичай

зазвичай

зазвичай

так

так

Агреговані
VOD послуги

так

так, але ким?

так

так

так

так

так

Персон.
мережевий
відеорекорд.

так

сумнівно

так

так

так

так

так

Відеопошук.
Сервіси

можливо

під питанням

можливо

так

під
питанням

так

так

Електронна
преса,
яка
має
розділ
відео

так

так

так

так

під
питанням

так

так

Електронний
телегід

так

так

так

так

під
питанням

ні

так

На етапі реалізації положень ДАВМП регуляторні органи країн Європи так само
зіткнулись із складнощами щодо віднесення тих чи інших нових медіа до
аудіовізуальних медіапослуг. За даними 35-ї зустрічі Європейської платформи
регуляторних органів (2012 р.): “New Media & Regulation: Towards a Paradigm Shift?:
New Services and Scope: “What’s in, what’s out Revisited” наведено узагальнені відповіді
регуляторних органів щодо того, які нові медіа швидше за все будуть кваліфіковані, як
аудіовізуальні медіапослуги:
Кількість

Відповідь

Країна
(двобуквенні
відповідно до ISO)
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Відео на замовлення (VOD)

AT, BA,BE-VRM, BE-CSA, BG, CH,
CY, CZ, DE, DK, ES-CAC, FI, HR, HU,
IT, LT, LU, LV, ME, MK, MT, NL, NO,
PT, RO, SE, SI, SK
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Телебачення-навздогін (catch-up
TV)

AT, BA, BE-VRM, BE-CSA, ES-CAC,
CY, DE, FI, HR, HU, IT, LU, ME, MK,
MT, NL, NO, PT, RO, SI, SK

8

Понадмережеве
(ОТТ TV)

AT, BE-CSA, CY, FI, LU, NL, SI

8

Професійні
канали
платформах (UGC)

15

Електронна
відеорозділом

4

Персональний
мережевий
відеорекордер (NPVR)

HU, LU, NO, SK

8

Електронний телегід (EPG)

CY, HU, LT, LU, ME, PT, RO

телебачення
на

преса

ККК
із

20

коди

AT, BE-CSA, FI, IT, NL, SI
AT, BE-CSA, CZ, DK, FI, LU, LT, ME,
NL, NO, SI, SE

Крім того, представники регуляторних
складності у застосуванні критеріїв.

органів

також

відзначали

наступні

1. Масовість. У зв’язку з тим, що припускається, що контент, розміщений в
мережі Інтернет, доступний практично будь-кому в будь-який час і з будь-якого місця,
отже у такого контенту апріорі виконується критерій масовості поширення контенту.
Проте на практиці регуляторні органи зустрілись із непоодинокими випадками, коли
здатність бути масово поширеним не відповідає фактичній поширюваності контенту,
коли насправді веб-сайт має низький рівень відвідуваності. Інший нюанс, що потребує
увагу у питанні масовості – це цільова аудиторія (ЦА) нового медіа, адже існує
достатньо велика кількість веб-сайтів, орієнтованих на конкретну вузьку професійну
аудиторію із визначеною кількістю споживачів, так само, як і ЦА університетських
порталів тощо.
Вихід із таких ситуацій може бути знайдено різний. Так, подекуди встановлюють
“пороги масовості”, тобто відвідуваності. В інших країнах застосовується підхід
“доступності для перегляду на стандартному обладнанні” або “доступності “для
широкого загалу” незважаючи на наявність підписки чи обмеження географічними чи
мовними кордонами.
2. Редакторський контроль. Зазначений критерій втрачає свою однозначність у
випадках, коли на веб-порталах поряд із редакційним контентом міститься контент,
згенерований користувачами, або коли сайти-агрегатори, які не мають власного
контенту, працюють “посиланнями”, в таких випадках видалення контенту з джерела
прибирає його і на такому сайті, тому редакторський контроль сумнівний.
Для
більш
однозначного
застосування
критерію
регуляторні
органи
запроваджують додаткові ідентифікатори, наприклад: контроль за тим, що включати до
переліку наявного контенту, контроль за способом організації контенту у каталозі,
наявність категорій, структури тощо.
3. Комерційна мета. Складність перевірки за цим критерієм полягає в тому, що
на етапі кваліфікації загалом буває неможливо або ускладнено напевно встановити,
яким чином організовано бізнес-модель діяльності провайдера: які форми оплати
використовуються, чи за плату загалом надається аудіовізуальна медіапослуга тощо.
Окремим питанням для кваліфікації є нові медіа від некомерційних установ (освітні,
релігійні тощо), якщо при цьому такі медіа задовольняють по всім іншим критеріям.
4. “Схоже на ТБ”. На думку представників багатьох регуляторних органів дуже
складно застосувати критерій, оскільки він є в дуже значній мірі суб’єктивним та
оціночним.
Вихід регуляторні органи знаходять в тому, щоб порівнювати цільові аудиторії, за
які змагаються провайдери нових АВМП, із аудиторіями традиційних мовників,
враховується наявність ознак професійно виготовленого контенту за формою та
змістом. Крім того, в широку сенсі з урахування динамічності форм телевізійного
контенту, застосовується підхід “від протилежного”, тобто що напевно не може бути
“схоже на ТБ”.
5. “Принципова мета послуг” набуває складності особливо в стосунку до
електронних видань (електронних версій друкованих ЗМІ). Регуляторним органам
доводиться визначатись щодо того, чи можна аудіовізуальну частину послуги вважати
окремою АВМП?
Для виходу із складної ситуації кваліфікації за зазначеним критерієм регуляторні
органи застосовують кількісні підходи: пропорційність аудіовізуального та текстового
контенту, рейтингові показники аудіовізуального та текстового контенту або змішаний
підхід. Також доцільним є застосування підходу власне “принципової мети”
застосування аудіовізуального контенту в електронному виданні. Так, якщо відео лише
ілюструє основне текстове повідомлення, то кваліфікується невідповідність критерію,
натомість при наявності на сайті електронного видання окремого розділу із
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структурованим відеокаталогом, можливості пошуку тощо, такий випадок багатьма
регуляторними органами буде кваліфіковано, як окрема аудіовізуальна медіапослуга.
Додаткової уваги потребують ще два важливі питання щодо кваліфікації АВМП.
Множинні АВМП – такі аудіовізуальні медіапослуги, в яких споживачам надається
однаковий контент, але для поширення використовуються різні сервіси/платформи.
Першопочатково відповідь на цей виклик була закладена у положення ДАВМП,
відповідно до яких як окремі аудіовізуальні послуги мають кваліфікуватись такі
послуги, що чітко розпізнаються, як окремі сервіси відповідно до програмування,
наповнення тощо. Однак, оскільки чітке розпізнавання сервісів почасти може бути
достатньо оціночним та суб’єктивним, при практичному застосуванні положень
виникають конфлікти на ґрунті технологічної нейтральності.
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8. Особливості регулювання нових медіа у окремих
країнах.
Регуляторна політика та регуляторний інструментарій
Метою будь-якої регуляторної політики є три аспекти: 1) реагування на вимоги
суспільства (напр. етичний аспект, релігійний аспект тощо); 2) реагування на вимоги
законодавця (акт парламенту, міжнародна угода, державна концепція або програма,
указ президента тощо); і 3) реагування на вимоги ринку (податкова або фіскальна
політика держави; монопольне або конкурентне середовище; розвиток нових
технологій)
Всі регуляторні інструменти можна систематизувати/класифікувати за трьома
групами: ліцензування - коли регулятор виставляє ліцензію на конкурс (licensing) і
заявники за неї змагаються (за такими монетарними критеріями як напр. хто більше
сплатить, чи хто краще відповідає умовам ліцензії тощо), реєстрація (registration) —
коли регулятор встановлює набір немонетарних критеріїв - і залежно від того, як їм
відповідає, чи не відповідає заявник - реєструє чи не реєструє його (тобто хтось має
подати заяву і чекати від регулятора на рішення — задовольнять його, чи ні), і
повідомлення (notification) - мовник лише надсилає повідомлення про початок своєї
діяльності регулятору, і воно приймається автоматично, відмовити у отриманні
повідомлення регулятор не може.
Аналіз наявної законодавчої бази показує, що більшість країн-членів ОБСЄ вже
застосовують систему попередньої реєстрації або повідомлення, зокрема стосовно
відео-на-запит. Це, зокрема, пояснюється тим, що багато країн-членів ОБСЄ вже
запровадили Директиву ЄС щодо АВМП в якості інтегральної частини свого
національного законодавства. Така система може, з одного боку, допомогти в
ідентифікації послуг, що підлягають регулюванню, особливо якщо вони стосуються
нових учасників ринку. З іншого боку, це може, допомагати у застосуванні заходів
впливу регулятором, полегшити майбутній контроль за дотриманням вимог
законодавства і забезпечення прозорості інформації про мовників послуг.
Така система — тобто поставлення до відома регулятора шляхом повідомлення також є менш суворою, ніж традиційне ліцензування і, таким чином, є
більше
відповідною до принципів свободи вираження поглядів.
За період з травня 2011 року шість нових країн запровадили поставлення до
відома регулятора стосовно відео-на-запит шляхом повідомлення: Боснія та
Герцеговина, Словенія, Угорщина, Латвія, Нідерланди та Фінляндія.
Так наприклад, у Нідерландах, опубліковані регулятором (CvdM) правила містять
норми, що визначають політику "комерційних засобів масової інформації", або послуг
відео-на-запит, відповідно голландського Закону про ЗМІ, який набув чинності 1
листопада 2011 року. Такі послуги відео-на-запит повинні бути зареєстровані.
Голландський регулятор CvdM також запровадив
систему онлайн-заявок для
полегшення процесу поставлення до відома регулятора шляхом повідомлення.
У Словенії учасники ринку повинні повідомити про початок їхньої діяльності
регуляторові APEK. Базовим законом також створено базу даних нелінійних мовників.
Повідомлення повинне містити інформацію, необхідну для ідентифікації типу послуг та
відповідної класифікації мовника.
У Боснії і Герцеговині, стосовно регулювання послуг відео-на-запит було
застосовано дворівневий підхід, з обов'язковою безкоштовною процедурою реєстрації.
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У Канаді медіапослуги, що надаються через Інтернет або інші мобільні пристрої,
не потребують отримання ліцензії від регулятора відповідно до положень базового Акту
“Про сповіщення”. Спеціального іншого законодавства щодо регулювання нових медіа в
Канаді не існує, отож вимог щодо реєстрації чи повідомлення також не передбачено. З
іншого боку, Актом про розповсюдження сповіщення передбачено, що послуги відео на
замовлення (прим. авторів: які не
поширюються через Інтернет, а значить
поширюються іншими технологічними платформами, як-от: кабель, супутник, цифрове
ефірне сповіщення) можуть додатково надаватись тільки тими провайдерами, що мають
ліцензію регулятора на надання базових послуг на певній території.
Мальта прийняла базовий закон, в якому говориться, що мовники нелінійних
послуг повинні зареєструватися у регулятора. Однак ще не всі підзаконні акти
прийняті, тому на сьогоднішній день нелінійні послуги є незареєстрованими.
Деякі країни не ввели таку реєстрацію шляхом повідомлення, а саме:
- країни, чиї правові системи ще не мають справи з медіа-послугами відео-назапит: Норвегія, Швейцарія, Азербайджан, Ізраїль;
- країни, які не були повністю включені до директиви АВМП: Польща,
Македонія, Чорногорія;
- країни, які застосовують директиву АВМП, але чиє законодавство не накладає
ніяких вимог щодо ліцензування шляхом повідомлення: Данія, Франція, Німеччина,
Португалія.
Так наприклад, у Німеччині, в той час як директива АВМП не вимагає
ліцензування або реєстрації, для досягнення правової визначеності постачальник т.зв.
телемедіапослуг має право звернутися до компетентного представника регулятора для
підтвердження що надавана послуга не заперечує чинному законодавству (стаття 20
пункт 2 Угоди між федеральними землями).
В нижченаведеній таблиці згруповано країни за вищевказаними критеріями:

Без реєстрації (не
врегульовано)
Aзербайджан,
Швейцарія, Німеччина,
Данія, Франція, Ізраїль,
Mакедонія, Норвегія,
Польща, Португалія,
Чорногорія, Канада
11

Реєстрація / повідомлення

Aвстрія, Боснія та Герцеговина, Болгарія, Бельгія-CSA
(франкомовний регулятор), Бельгія-VRM (фламандськомовний регулятор),
Кіпр, Чехія, Іспанія*, Фінляндія, Велика Британія, Хорватія, Угорщина,
Iрландія, Iталія, Латвія, Литва, Люксембург, Mальта*, Нідерланди,
Румунія, Швеція, Словенія, Словаччина
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Види АВМП, які підлягають
регулятора шляхом повідомлення

реєстрації

або

поставленню

до

відома

При аналізі правової бази вибраних регуляторів виявилось, що поставлення до
відома регулятора шляхом повідомлення в основному охоплює відео-на-запит і ТБнавздогін.
Повідомлення охоплює тільки послуги відео-на-запит в ряді країн, таких як
Боснія і Герцеговина, Хорватія, Латвія, Румунія та Швеція. Однак, не зовсім
однозначним є трактування регуляторами ТБ-навздогін — деякі регулятори
класифікують цей вид АВМП як окремий, деякі — як структурну частину відео-на-запит.
Так наприклад, в Італії, послуги ТБ-навздогін регулюються в законодавчих
рамках застосування лінійних послуг, де зацікавлені в можливості надання таких послуг
суб'єкти господарювання повинні зазначити в запиті на отримання дозволу (ліцензії),
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що вони також надають конвергентні послуги, але вони не зобов'язані подавати окрему
заяву на отримання спеціального дозволу (ліцензії) на ТБ-навздогін. Web-трансляція
лінійної послуги підпадає під спрощену процедуру регулювання.
У Бельгії (CSA (франкомовний регулятор)) вимога реєстрації поширюється на всі
АВМП, які можуть підпадати під визначення відео-на-запит відповідно до директиви
АВМП, а саме:
 під'єднане TБ та його підвиди;
 програмне забезпечення для смартфонів / планшетів (якщо такий контент
відрізняється від іншої версії сервісу, що надається іншим способом, такі як
регулярні веб-сайти і про нього вже повідомлено регулятора);
 Веб-сайт газети з відео-розділом - (допоки відео-розділ є основною метою
такого виду послуг або він ізольований від іншої частини веб-сайту в якості
послуги у власному сенсі);
 послуга завантаження з метою володіння (для власного використання
(DTO) та завантаження для перегляду (DTR);
 Web-радіо ( в Бельгії поняття АВМП також охоплює традиційні та
конвергентні послуги радіо).
У Хорватії система поставлення до відома регулятора шляхом повідомлення також
поширюється на електронні видання (Інтернет-портали). Реєстр в даний час містить
електронні публікації, які надаються засобами масової інформації суб'єктами
господарської діяльності, які зареєстровані в Хорватії, мають головного редактора,
виробляють та регулярно оновлюють контент і адресовані широкому колові читачів.
У Болгарії, постачальникам послуг плати-за-перегляд (як правило, нелінійних
послуг) необхідно зареєструватися.
Як правило, способи надання послуг не мають кардинального значення при
прийнятті рішення, чи повинне повідомлення бути надане регуляторові, чи ні. Так, у
Бельгії якщо ідентичні послуги надаються різними способами, тоді мовнику потрібно
повідомляти регулятора лише один раз. У ряді країн (Франція, Люксембург,
Іспанія), вимагається ліцензія, якщо мовники використовують наземні частоти.
В нижченаведеній таблиці згруповано країни за вищевказаними критеріями,
стосовно поставлення до відома регулятора стосовно певних видів послуг шляхом
повідомлення:
Кількість
регуляторів

Послуга

Країна

13

Відеона-запит

Болгарія, Бельгія-CSA (франкомовний регулятор), Боснія та
Герцеговина, Фінляндія, Угорщина, Хорватія, Італія, Люксембург,
Латвія, Нідерланди, Румунія, Швеція, Словенія

6

ТБнавздогін

Бельгія-CSA (франкомовний регулятор), Угорщина, Італія,
Фінляндія, Нідерланди, Словенія

3

Інші

Бельгія-CSA (франкомовний регулятор), Болгарія, Нідерланди
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Реєстрування послуги відео-на-запит
У більшості країн-членів ОБСЄ
зареєструватися у регулюючому органі.

нелінійні

АВМП

відео-на-запит

зобов'язані

Так, у Люксембурзі мовники АВМП відео-на-запит повинні повідомити
Міністерство зв'язку або подати заявку на отримання концесії від міністра зв'язку. Тим
не менш, регулятор може дати свої рекомендації щодо конкретних програм.
Система спільного регулювання (співрегулювання) введена в трьох країнах,
останнім прикладом є Фінляндія, де реєстрація мовників АВМП відео-на-запит
провадиться організацією під назвою Фінський Центр Медіаосвіти та Аудіовізуальних
ЗМІ. Цей орган несе відповідальність за контроль надання аудіовізуальних програм
(класифікації фільмів, захисту неповнолітніх тощо), а також координації та розвитку
освіти щодо національних ЗМІ.
2011 року регулювання нелінійних АВМП відео-на-запит в Ірландії було
делеговано
регулятором
самій
медіа-галузі,
представники
якої
створили
саморегульовану організацію під назвою ODAS для здійснення цієї діяльності.
Добровільний кодекс поведінки був розроблений ODAS в травні 2011 року. Кодекс
передбачає, що "мовники аудіовізуальних медіа-послуг відео-на-запит повідомляють
міністра або відповідного регулятора про свій намір надавати чи продовжувати
надавати такі послуги (...) ". ODAS, однак, не зобов'язана звітувати регуляторові.
У Великобританії була створена система спільного регулювання, де мовники
зобов'язані повідомляти недержавного співрегулятора ATVOD, якщо вони працюють з
відео-на-запит. ATVOD несе відповідальність за встановлення термінів подання
повідомлення, отримання повідомлення і управління процесом регулювання, в той час
як Ofcom зберігає відповідальність за прийняття рішень по іншим
галузям та
застосуванню санкцій.
В Угорщині,
незважаючи
регуляторного режиму, мовники
регулятора.

на створення передумов для існування співвсе ще зобов'язані повідомляти державного

В нижченаведеній таблиці згруповано країни за вищевказаними критеріями,
стосовно реєстрування послуги відео-на-запит :
Кількість регуляторів

19

Відповідальний

Національний
(державний) регулятор

Країна

Aвстрія, Боснія та Герцеговина, Бельгія-CSA
(франкомовний регулятор), Бельгія-VRM
(фламандськомовний регулятор), Болгарія, Кіпр, Чехія,
Іспанія, Угорщина, Хорватія, Італія, Литва, Латвія,
Чорногорія, Нідерланди, Румунія, Швеція, Словенія,
Словаччина

3

Співрегулятор

Ірландія, Велика Британія, Фінляндія

1

Міністерство

Люксембург
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Кількість зареєстрованих мовників послуги відео-на-запит за країнами
У наведеній нижче таблиці приводиться скомпільований список мовників, що
зареєстровані шляхом повідомлення державного регулятора. Це не завжди відображає
реальну кількість мовників АВМП у відповідних країнах. Це також не означає, що всі
реєстрації шляхом повідомлення в кінцевому результаті кваліфікуються як АВМП відеона-запит.
Як буде пояснено нижче, багато національних регуляторів в даний час
знаходяться в процесі оцінки стану послуг мовників, які зареєструвалися шляхом
повідомлення, або навіть пропонують мовникам послуг зареєструватися шляхом
повідомлення.
Кілька регуляторів (Італія, Австрія), також включають в себе мовників лінійних
послуг, таких як одночасна/паралельна веб-трансляція лінійної послуги. Крім того,
неясно чи містяться послуги ТБ-навздогін в списках усіх регуляторів.

Країна

Кількість мовників

2011

2012

35

Прибл. 80

Боснія та
Герцеговина

Невідомо

3

Бельгія-VRM
(фламандськомовний
регулятор)

14

Близько 25

Бельгія-CSA
(франкомовний регулятор)

4

10

Болгарія

11

9 мовників відео-на-запит, плати-за-перегляд

Кіпр

2

Невідомо

Чехія

79

104

Іспанія

Невідомо

Невідомо

Велика Британія

119

Приблизно 200

Угорщина

Невідомо

Приблизно 70

Хорватія

Невідомо

6 відео-на-запит

Aвстрія

78 мовників електронних публікацій
Iрландія

Невідомо

Невідомо
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Iталія

Невідомо

3 відео-на-запит, 4 web-TV,
88 одночасних лінійних веб-послуг

Латвія

4

5

Литва

Невідомо

1

Люксембург

1

2

Нідерланди

23
послуги, 17
мовників

Близько 45

Румунія

Невідомо

1

Швеція

8

31

Словенія

Невідомо

Невідомо

Словаччина

32

39

Повноваження національного регулятора для забезпечення реєстрації
шляхом повідомлення
Більшість
національних/державних
регуляторів
наділені
достатніми
повноваженнями щодо забезпечення реєстрації шляхом повідомлення. Однак процес
цей різниться від країни до країни.
Так, в Італії суб'єкти господарської діяльності повинні реєструвати свою
діяльність у Торгово-промисловій палаті відповідного регіону. Італійський регулятор
AGCOM підключений до бази даних Торгово-промислових палат і може перевіряти
інформацію, напр., стосовно фінансової звітності суб'єктів господарської діяльності
(напр. для перевірки, чи є в наявності статутний фонд в 100.000 євро) і порівнювати її з
даними, які були подані до AGCOM разом з повідомленням. Якщо дані не співпадають,
суб'єкт господарської діяльності підпадатиме під санкції (трансляція без наявності
відповідного дозволу).
В Іспанії та Люксембурзі (де компетентний орган є державною Службою
засобів масової інформації та комунікації) а також в Румунії регулятори не мають таких
повноважень.
Навіть маючи повноваження стосовно санкцій, у Словаччині державний
регулятор CBR застосував санкції лише стосовно двох мовників АВМП шляхом
попередження через відсутність реєстрації їхніх послуг відео-на-запит. У першому
випадку (мовник Euromustra, див. нижче) санкції було засновано на скарзі, другий
вийшов з дослідження регулятора CBR щодо нормативної перевірки.
У ряді країн (Боснія і Герцеговина, Фінляндія, Словенія) вимоги про
реєстрацію шляхом повідомлення були введені зовсім недавно. Словенія проте вже
провела попереднє дослідження, згідно з яким близько 40 мовників повинні надіслати
повідомлення.
У Боснії та Герцеговині, такі послуги є відносно новими на ринку і немає ніяких
даних стосовно послуг, які б не вдалося зареєструвати.
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Кілька державних регуляторів почали моніторинг Інтернету в пошуках нових
мовників послуг, які б могли кваліфікуватися як АВМП, але ще не є зареєстрованими
(Австрія, Бельгія-CSA (франкомовний регулятор), Чехія, Латвія). У таких
випадках, мовникам пропонують зареєструватися.
Так наприклад в Бельгії CSA (франкомовний регулятор) зосереджується
тільки на послугах, які привертають увагу деяких користувачів (наприклад, з великим
обсягом/кількістю користувачів, організація прес-конференцій щодо їх запуску, тощо).
Якщо нова послуга не може конкурувати з зареєстрованим АВМП, передбачається, що
вона не відповідає критерію «економічної вигоди".
У 2011 році регулятор RRTV (Чехія) почав використовувати спеціалізоване
програмне забезпечення для того, щоб шукати АВМП, які могли б уникнути реєстрації.
Виявилося, що у Чехії більш ніж 500 веб-сайтів потенційно підпадають під регулювання
АВМП. На сьогоднішній день приблизно третина з цього числа були проаналізовані, в
той час як сім з цих сайтів були дійсно визнані як такі, що потребують реєстрації.
Інші регулятори (наприклад, KommAustria, Австрія) повідомили про свій намір
організувати активний пошук постачальників послуг, які не зареєструвалися.
У Хорватії державним регулятором AEM було проведено дослідження третьою
стороною для того щоб установити кількість та
зібрати інформацію про ринок
онлайнових ЗМІ. Виходячи з результатів цього дослідження, державний регулятор AEM
вживатиме подальших кроків в напрямку визначення можливих мовників, які ще не
зареєстрували свої послуги.
У Нідерландах, державний регулятор CvdM розробив список, що містить
найбільший спектр пред’явлення послуг, які можуть вважатися медіа-послугами на
вимогу. Постачальники цих послуг будуть повідомлені найближчим часом про те, що
вони повинні зареєструватися.
В нижченаведеній таблиці згруповано країни за вищевказаними критеріями,
стосовно повноважень національного регулятора для забезпечення реєстрації шляхом
повідомлення:
Кількість регуляторів

Достатні/ недостатні
повноваження

18

так

3

ні

Аналіз здатності регуляторів
діяльність мовників АВМП

Країна

Aвстрія, Боснія та Герцеговина, Бельгія-CSA
(франкомовний регулятор), Бельгія-VRM
(фламандськомовний регулятор), Кіпр, Чехія,
Болгарія, Фінляндія, Велика Британія, Хорватія,
Угорщина, Італія, Латвія, Литва, Нідерланди, Швеція,
Словенія, Словаччина
Іспанія, Люксембург, Румунія

адекватно

та

ефективно

оцінювати

Проведений аналіз здатності регуляторів окремих країн-членів ОБСЄ адекватно та
ефективно оцінювати діяльність мовників АВМП виявив наступне.
Деякі регулятори ще не проводили ніякої оцінки діяльності мовників АВМП,
можливо, тому що система реєстрації тільки нещодавно вступила в дію або у зв'язку з
невеликою кількістю заявок на реєстрацію (Угорщина, Румунія).
Деякі регулятори не можуть проводити ніякої оцінки діяльності мовників через
лише неофіційні контакти із заявниками (спільні семінари, лекції, конференції тощо).
Однак слід зазначити, що такі неофіційні контакти із заявниками сприяють вирішенню
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певних проблем, пов'язаних з термінологією
(франкомовний регулятор), Італія).

та

інтерпретацією

(Бельгія-CSA

У Боснії і Герцеговині та Латвії, регулятори лише оцінювали формальні вимоги
(наприклад, чи запит на реєстрацію було подано тощо).
Регулятори кількох країн (Нідерланди, Австрія, Словаччина, Швеція)
відмовилися реєструвати деякі послуги, так як вони повинні бути розглянуті. У
Нідерландах регулятор CvdM перерахував у зв'язку з цим кілька конкретних випадків,
зглядно:
- локальний веб-сайт муніципалітету, де немає каталогу відео, які знаходяться на
цьому сайті;
- веб-сайт надає інформацію про першу допомогу при нещасних випадках, де
відео тільки є додатковою, а не основною метою послуги.
У Австрії регулятор KommAustria навів приклад двох конкретних мовників, які
було відмовлено в реєстрації:
- музичний блог (http://www.klavierhaus.info/blog/index.html), та
- веб-сайт університету з відео-лекціями (http://campustv.uni-klu.ac.at).
У Словаччині, більшість послуг, які надаються онлайн-газетами або онлайнжурналами, де відео було лише доповненням до опублікованої статті, вважаються
такими, що виходять за рамки регулювання АВМП. Державний регулятор CBR заявив,
що їхня діяльність не була головною метою надання цих послуг. Після аналізу декількох
випадків регулятор CBR ухвалив рішення про те, що послуга не має економічного
характеру (послуги надаються університетами, з використанням обладнання
університету, студентів, телеведучих і т.д.).
У Хорватії кожен запит на реєстрацію в реєстрі регулятора АЕМ повинен пройти
через процедуру оцінки спеціальною комісією.
Вивчення регулятором діяльності нових АВМП на ринку
Як було вказано вище, деякі регулятори проводять постійні дослідження в
Інтернеті, щоб переконатися, що нові послуги відповідають кумулятивним критеріям
АВМП (наприклад, Нідерланди, Бельгія-CSA (франкомовний регулятор)). Такі
дослідження є частиною внутрішнього робочого процесу і не є публічно доступними.
У Португалії регулятор ERC має список АВМП відео-на-запит, наданий
мовниками, що дає йому можливість скласти загальне уявлення про їх пропозицію на
ринку АВМП.
У Фінляндії регулятор FICORA готує щорічний огляд АВМП на фінському
відео-на-запит і IPTV.

ринку

У Франції регулятор CSA не проводить самостійно досліджень ринку, а
користується даними періодичних оглядів ринку АВМП (відео-на-запит та ТБ-навздогін),
який проводить агенція GfК разом із національним центром кінематографії (на момент
написання цього звіту містив близько 100 назв, не рахуючи контенту для дорослих).
У Німеччині огляд платформ відео-на-запит проводиться щорічно регулятором
KEK, який є одночасно і антимонопольним органом для медіагалузі.
У Іспанії подібні огляди робилися регулятором САС останніх два роки (2010 та
2011), покриваючи такі аспекти, як зріз глядацької аудиторії, аналіз контенту, технічні
аспекти розвитку конвергентних ЗМІ та аналіз громадської думки.
У Швеції регулятор SBA у травні 2011 року опублікував огляд мовників відео-назапит, зазначивши, що добровільно реєструється лише невелика частка мовників. На
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думку регулятора, послуги відео-на-запит, надавані онлайн-версіями газет та журналів,
не мусять автоматично реєструватися.
Доступ регулятора до фінансової звітності мовників АВМП
Проведений аналіз здатності регуляторів окремих країн-членів ОБСЄ мати доступ
до фінансової звітності мовників АВМП виявив наступне.
Лише декілька регуляторів проводять збір інформації про доходи мовників АВМП.
Так зокрема, у Австрії регулятор KommAustria фінансується за кошти учасників
ринку, а розмір внеску кожного з учасників визначається у пропорції до обороту.
У Бельгії учасники ринку АВМП законодавчо зобов'язані розкривати щорічно
інформацію (включно з балансовими звітами) про свої доходи перед CSA
(франкомовний регулятор). Ця інформація використовується для обчислення величини
внесків учасників ринку, які залежать від їхнього обороту. Ця інформація є у відкритому
доступі на сайті регулятора.
У Хорватії, регулятор AEM отримує звіти про доходи всіх зареєстрованих засобів
масової інформації зі свого реєстру. Дані агентства Gemius та Асоціації комерційних
онлайн-мовників (IAB) є додатковою інформацію про хорватський онлайн-ринок
(зглядно АВМП).
В Італії всі зареєстровані оператори (зглядно мовники АВМП) повинні надати
регуляторові AGCOM фінансову звітність, заповнивши дані у відповідних формах
інформаційної бази фінансових даних. Ця база даних також використовується для
верифікації наявності чи відсутності домінантної позиції на ринку та публікується у
щорічному звіті регулятора.
У Франції постановою уряду від 12 листопада 2010 року встановлено правила
ведення господарської діяльності в галузі АВМП. мовники повинні звітувати
регуляторові, як вони виконують свої зобов'язання згідно цієї постанови. Здійснювати
відрахування на фінансування регулятора повинні лише ті мовники, чий річний оборот
перевищує 10 млн. євро, але регулятор може перевірити будь-якого з мовників на
предмет відповідності цьому критерієві.
У Норвегії, мовники АВМП повинні надавати інформацію регуляторові
структури власності, доходів від реклами та від платного контенту).

стосовно

У Великобританії, співрегулятор ATVOD збирає дані про доходи від мовників
АВМП з метою збору інформації, але ці дані не є загальнодоступними.
Розробка регулятором методичних вказівок та рекомендацій для мовників
стосовно класифікації, тлумачення та термінології АВМП
Проблематика класифікації, тлумачення та термінології АВМП є спільною для всіх
регуляторів, які мають справу з конвергентними медіа. Регулятори в окремих країнах
ОБСЄ намагаються допомогти учасникам ринку спростити розуміння юридичної
термінології та ї концептуальних засад, зглядно оцінити для себе кваліфікаційні
характеристики учасників ринку.
Така методологічна допомога регулятора ринкові ускладнюється тим фактом, що
регулятор не є законодавцем, і тому з точки зору правника розроблені ним методичні
вказівки та рекомендації не мають правозастосовчого характеру, а є лише оціночними
твердженнями та практичними прикладами, як регулятори різних країн-членів ОБСЄ
могли би на практиці застосовувати нові підходи до АВМП на практиці.
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Основною ідеєю таких практичних рекомендацій є створити більш прогнозовану
ситуацію стосовно правозастосовчої практики, допоки не з'явиться достатній
прецедентний корпус, та гарантувати рівнозначне розуміння нормативної бази як для
регулятора, так і для учасників ринку.
Найбільш успішними в цьому напрямку виявилися три регулятори
Нідерланди та Бельгія-CSA (франкомовний регулятор)).

- Чехія,

У Бельгії CSA (франкомовний регулятор) випустив рекомендації стосовно
понятійного апарату АВМП 29 березня 2012. Рекомендації стали результатом підготовчої
діяльності робочої групи в парламенті з підготовки базового закону про АВМП та
імплементації Європейської Директиви про АВМП у національне законодавство Бельгії.
Члени робочої групи також скористалися досвідом робочих груп у галузі АВМП з інших
країн, теоретичними розробками Європейської аудіовізуальної обсерваторії та EPRA.
Вони аналізують кумулятивні критерії, що лежать в основі визначення аудіовізуальних
засобів масової інформації. Результатом публікації документа стало проведення
публічних консультацій і семінарів серед учасників ринку.
У Нідерландах 22 вересня 2011 р. регулятор CvdM опублікував правила, що
визначають діяльність "комерційних засобів масової інформації", які надають послуги
відео-на-запит, відповідно до голландського базового закону, який регулює ЗМІ, що
набув чинності 1 листопада 2011 р. Основною метою цих керівних принципів є
уточнення, коли комерційні ЗМІ, що надають послуги відео-на-запит повинні були
зареєстровані регулятором CvdM та бути під його контролем.
Ці правила також
встановлюють п'ять критеріїв, згідно яких регулятор встановлює, чи підпадає
вищеозначений ЗМІ під сферу дії вказаного закону, чи ні (наявність каталогу, основна
мета функціонування, наявність редакторського контролю, основні ознаки мас-медіа,
отримання прибутку). Кожен мовник, який відповідає всім цим п'ятьом критеріям,
мусить зареєструватися протягом двох тижнів з моменту набрання чинності базовим
законом, інакше йому загрожує штраф.
В Чехії регулятор RRTV випустив рекомендації з метою забезпечення прозорості
основної інформації, яку мовники надають громадськості, як того вимагає п.”а” ст. 3
Директиви ЄС щодо АВМП. Рекомендації вимагають від мовників надавати основну та
деталізовану інформацію про ЗМІ, що надають послуги відео-на-запит та містити у
інформаційних матеріалах мовника згадку про те, що RRTV є органом нагляду за
наданням аудіовізуальних медіа-послуг. Рекомендація припускає, що якщо мовник
пропонує свої АВМ послуги через кабель, це повинно бути зроблено так, як для
телевізійного мовлення. Якщо ж мовник пропонує свої АВМ послуги через Інтернет, то
інформація повинна бути знайдена на його сайті під відповідним тегом, напр. "контакт"
або "про нас" тощо.
В Італії, існуючі положення, видані регулятором AGCOM з метою коректного
позиціонування мовників на ринку, всі баланси потенційних кандидатів повинні бути
перевірені з метою встановити, чи вони перевищують поріг EUR 100.000 і, отже,
підпадають під сферу дії базового закону. Окрім того, регулятор розмістив на своєму
сайті деталізовані ПоП (англ.мовою), які торкаються не лише суті (редакторський
контроль, оцінка прибутку тощо), але й також часові та процедурні аспекти, що
стосуються дозвільних питань, а також обов'язки мовників в галузі АВМП.
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Країна
Австрія

Методичні вказівки та рекомендації
Інформація стосовно АВМП на вимогу (Informationen fur audiovisuelle
Mediendienste auf Abruf)
http://www.rtr.at/de/m/InfoMDA/Merkblatt_Abrufdienste_10-2010.pdf

Бельгія

Рекомендації по регулюванню аудіовізуальних медіа-послуг
(Recommandation relative au perimetre de la regulation des services de medias
audiovisuals) http://csa.be/documents/1713

Болгарія

Рада з питань електронних медіа — нормативна документація та внутрішні
акти (Съвет за електронни медии-Нормативна уредба - Вътрешни актове)
http://cem.bg/cat.php?id=128&p=0

Чехія

Данія

Методичні рекомендації стосовно обов'язку аудіовізуальних медіа-послуг
на вимогу надавати прямий і постійний доступ до основних даних відповідно до §
6, п. 1 Закону № 132/2010 (Povinnost poskytovatelů audiovizualnich medialnich
služeb na vyžadani umožnit přijemcům služby snadny, přimy a trvaly přistup k
zakladnim udajům podle ustanoveni § 6 odst. 1 zakona č. 132/2010 Sb) :
http://www.rrtv.cz/files/pdf/OZN%C3%81MEN%C3%8D%20II.pdf
Загальні правила для відео-на вимогу (Generelle regler for on-demand)
http://www.bibliotekogmedier.dk/medieomraadet/tv/internet-mv/ondemand/generelle-regler/

я

Великобритані

Нормативні правила і необов'язкове керівництво для постачальників
послуг програм на вимогу. Версія 2.0, опублікована 3 травня 2012 р. (Statutory
Rules and Non-Binding Guidance for Providers of On-Demand Programme Services
(ODPS)). Edition 2.0, Published 3 May 2012
http://www.atvod.co.uk/uploads/files/ATVOD_Rules_and_Guidance_Ed_2.0_M
ay_2012.pdf

Італія

Положення про надання аудіовізуальних медіа-послуг на запит відповідно
до статті 22 зведеного закону аудіовізуальних медіа-послуг та радіо для вебрадіо і веб-ТВ (Regolamento in materia di fornitura di servizi di media audiovisivi a
richiesta ai sensi dell’articolo 22-bis del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e
radiofonici ) http://www.agcom.it/default.aspx?DocID=5417
ПоП (англ.мовою)
http://www.agcom.it/default.aspx?message=contenuto&DCId=495

Нідерланди

Регулювання Комісаріату щодо справ мас-медіа від 22 вересня 2011 р.,
щодо класифікації комерційних послуг, засобів масової інформації, згаданих в
статті 1.1, перший абзац, Закону про мас-медіа 2008 р (класифікація комерційних
медіа-послуг )(Regeling van het Commissariaat voor de Media van 22 september
2011 houdende beleidsregels omtrent de classificatie van commerciele mediadiensten
op aanvraag zoals bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Mediawet 2008
(Beleidsregels classificatie commerciele mediadiensten op aanvraag 2011)
http://www.cvdm.nl/dsresource?objectid=12335&type=org

Швеція

Керівництво стосовно послуг на вимогу (Att ansvara for en bestall-tv-tjanst
http://radioochtv.se/Documents/Publikationer/Att%20ansvara%20f%c3%b6r%20en
%20best%c3%a4ll%20tv%20tj%c3%a4nst.pdf?epslanguage=sv

Словаччина

Сфери застосування закону ч. 308/2000 З. в. у зв'язку зі змінами в
законодавстві, введеними в дію з 15 грудня. (Rozsah posobnosti zakona č.
308/2000 Z. z. v suvislosti so zmenami zakona učinnymi od 15. decembra)
2009: http://tinyurl.com/3egura2 (SK)
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Як різні регулятори класифікують конвергентні АВМП
На маргінесі слід зазначити, що хоча робота з класифікації АВМП, тобто з
віднесення того чи іншого виду послуг до АВМП, й ведеться вже кілька років, у цьому
питанні немає одностайності, про що свідчить наступна таблиця:

Кількість
регуляторів

Види АВМП

Країна
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відео-на-запит

Боснія та Герцеговина, Бельгія-CSA (франкомовний
регулятор), Бельгія-VRM (фламандськомовний регулятор),
Данія, Болгарія, Кіпр, Чехія, Іспанія, Угорщина, Хорватія,
Італія, Литва, Латвія, Чорногорія, Німеччина, Нідерланди,
Румунія, Молдова, Швеція, Словенія, Словаччина

25

ТБ-навздогін

Австрія, Боснія та Герцоговина, Бельгія-CSA
(франкомовний регулятор), Бельгія-VRM
(фламандськомовний регулятор), Кіпр, Іспанія, Німеччина,
Данія, Фінляндія, Угорщина, Хорватія, Італія, Люксембург,
Чорногорія, Румунія, Нідерланди, Норвегія, Македонія,
Мальта, Португалія, Словенія, Словакія.

8

OTT-телебачення
/пов’язане ТБ

Австрія, Бельгія-CSA (франкомовний регулятор),
Фінляндія, Люксембург, Нідерланди, Словенія.

8

Професійні канали на
UGC-платформі (контент,
генерований користувачем

Австрія, Бельгія-CSA (франкомовний регулятор),
Фінляндія, Італія, Нідерланди, Словенія

15

Інтернет-сайти газет з
пошуковою відео секцією
(якщо не як доповнення до
статей)

Австрія, Бельгія-CSA (франкомовний регулятор),
Чехословакія, Данія, Фінляндія, Люксембург, Латвія,
Македонія, Нідерланди, Норвегія, Сербія, Словенія

4

Мережа персональних
цифрових відеозаписувальних
послуг

8

Інтерактивні програми
телебачення

Кіпр, Угорщина, Латвія, Люксембург, Македонія,
Португалія, Румунія

9

завантаження з метою
володіння (для власного
використання (DTO)

Бельгія-CSA (франкомовний регулятор), Кіпр, Чехія,
Угорщина, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Словаччина

9

завантаження для
перегляду (DTR)

Бельгія-CSA (франкомовний регулятор), Кіпр, Чехія,
Угорщина, Італія, Нідерланди, Норвегія, Словаччина

Угорщина, Люксембург, Норвегія, Словакія

Загалом слід зазначити, що в більшості регуляторів панує одностайність стосовно
того, чи можна, наприклад, класифікувати відео-на-запит або ТБ-навздогін як АВМП.
Близько половини регуляторів схильні також класифікувати веб-сайти газет з
відеорозділами як АВМП - за умови, що відеорозділ можна виділити в самостійну
(окрему)
послугу, яку вже можна однозначно класифікувати як АВМП, а вісім
регуляторів схильні вважати коментовані онлайн-програми телебачення як АВМП.
Основним класифікаційним критерієм тут є функціональна можливість “прокрутки”
телепрограми в часі як вперед, так і ретроспективно, тобто наявність розширеної
телепрограми з можливістю дозволити глядачеві переглянути трейлер до програми, і
віддаленого бронювання фільму чи програми. Глядачі можуть також зберегти запис або
встановити нагадування з сайту або програми
На противагу цьому, більшість регуляторів не схильні класифікувати мережу
персонального цифрового відео (NPVR), як АВМП. Наприклад, бельгійський регулятор
CSA вважає NPVR як один із способів дивитися лінійне телебачення.
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Також слід звернути увагу на непевність стосовно класифікації послуги
завантаження з метою володіння (для власного використання (DTO) та завантаження
для перегляду (DTR); з економічної точки зору, вони є різними бізнес-моделями відеона-запит. Однак регулятори в різних країнах-членах ОБСЄ не мають одностайної думки
стосовно цього факту, в цьому випадку яблуком розбрату слугує DTO, яке, наприклад,
у Італії планують класифікувати як таку, що підпадає під регулювання Директиви про
е-комерцію, а не Директиви про АВМП.
Проблематика класифікації АВМП регулятором
Взагалі,
здається,
що
регуляторам
найважче
класифікувати
найбільш
"нетрадиційні" послуги, тобто будь-які послуги, які надаються виключно через
Інтернет, які особливо важко регулювати на практиці.
Наступні три послуги вважаються особливо складним для практичної класифікації:
- веб-сайти газет з відеорозділами (Бельгія-CSA, Iталія, Люксембург, Нідерланди,
Швеція, Словенія, Словаччина)
Такі послуги пропонують, як правило, гібридний зміст (аудіовізуальні та інші
матеріали), що робить його іноді важко оцінюваним, а саме: який зміст є головним і
який є допоміжним, або: як вирішити, чи розділ відео-пошуку можна розглядати як
ізольований від іншої частини веб-сайту і як АВМП.
В Італії всі провідні газети пропонують також відео-контент на своїх сайтах.
A)
контент, генерований користувачами (UGC) (Австрія, Словаччина,
Кіпр, Нідерланди, Данія):
UGC-платформи виглядають особливо складною класифікаційною
особливо стосовно відмінності відбору та організаційної діяльності.

галуззю,

 Телебачення-через-інтернет (OTT TV) (Австрія, Кіпр, Італія, Словенія)
В Італії цей вид послуг вважається еквівалентним Веб-ТБ в сенсі технологічного та
економічного впливу на ринок, особливо стосовно питання трансляції спортивних
змагань на нових технологічних платформах.
Також важко класифікувати як АВМП такі послуги як малі послуги, напр. послуги,
що надаються університетами (але є доступними будь-де через Інтернет), що
складаються тільки з програм, створених за участю студентів і для студентів
(студентські новини, розважальні програми тощо).
Питання у регуляторів також викликає різниця між завантаженням з метою
володіння (для власного використання (DTO) та завантаженням для перегляду (DTR) і
відео-на-запит. Ще одним цікавим моментом є класифікація як АВПМ електронних
видань (веб-порталів) — в цьому сенсі цікавим є досвід регулятора з Хорватії стосовно
класифікації електронних публікацій та веб-платформ, бо у зв'язку з наданням Хорватії
статусу країни-кандидата на вступ до ЄС, розпочався процес імплементації у
національне законодавство Директиви ЄС про АВМП, охоплюючи як лінійні, так і
нелінійні медіа-послуги з використанням Інтернету, кабелю або супутника як
дистрибуційних платформ.
Критерії віднесення певних послуг до АВМП та труднощі регуляторів
Кілька критеріїв стосовно віднесення тих чим інших видів послуг до АВМП
складають труднощі для регуляторів стосовно області визначень; наявність
редакторського контролю і основна мета розглядаються як особливо складні критерії.
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Критерій наявності редакторського контролю становить дискусійну проблему для
регуляторів у Бельгії (як CSA, так і VRM), Боснії та Герцеговині, на Кіпрі, у Іспанії, Iталії,
Чорногорії, Нідерландах, Словенії, Словаччині)
Це поняття важке, тому що воно припускає подвійний рівень оцінки
відповідальності змісту, як стосовно їх вибору і організації, так і стосовно їх економічної
складової.
Але що, якщо відбір і організація змісту контролюється двома різними
особами/компаніями? А що, якщо особа, яка відбирає рекламний контент, відрізняється
від особи, яка відбирає інші послуги (наприклад, канали Youtube)? Відповіді різняться у
кожного регулятора.
Так, наприклад, регулятор CSA у Бельгії встановив у своїй
недавній рекомендації, що особа, відповідальна за управління компанією, буде
розглядатися в якості особи, яка нестиме редакційну відповідальність.
В Італії регулятор вважає, що критерій редакторської відповідальності буде лише
тоді ефективним, коли він іде рука-об-руку з економічною доцільністю. У Великій
Британії регулятор Ofcom також вважає, що критерій редакційної відповідальності є
важким до розуміння, так як бере до уваги договірні аспекти функціонування АВМП, а
також різні аспекти поведінки договірних сторін в розрізі фактичного надання послуги.
Критерій основної мети (Австрія, Боснія та Герцоговина, Бельгія-CSA
(франкомовний регулятор), Кіпр, Іспанія, Німеччина, Данія, Фінляндія, Угорщина,
Хорватія, Люксембург, Чорногорія, Словенія, Словаччина.)
Цей критерій вважається дуже суб'єктивним і є важко застосовним (наприклад,
для інтернет-сайтів газет з відео-контентом). Визначення, чи є надання
аудіовізуального контенту основною або допоміжною частиною послуг розглядається як
складне завдання, особливо щодо деякого гібридного змісту (наприклад, OTT на
підключеному телевізорі).
Послуга АВМ призначена для широкої громадськості
(франкомовний регулятор), Кіпр, Іспанія, Данія)

(Австрія,

Бельгія-CSA

У Бельгії CSA (франкомовний регулятор) традиційно опікується правами
інтелектуальної власності: послуга вважається наданою до широкої громадськості, коли
її спрямовано на кого завгодно, навіть коли дуже небагато людей насправді слухають
чи дивляться ті чи інші програми.
Майже-ТВ (Чехія)
Чеський регулятор RRTV зустрівся з труднощами стосовно поняття «Майже-ТВ”,
особливо коли традиційні телеканали не пропонують конкретного формату, але послуги
пов'язані з презентацією певних товарів, послуг або продуктів конкретних компаній
(наприклад, відео-керівництво).
Санкції регулятора
Наведемо ряд конкретних санкцій регулятора, що були здійснені у зв'язку з
певними факторами:
Критерій наявності редакторського контролю
Британія, Словаччини, Італія, Нідерландаи)

(бельгійська CSA, Ofcom — Велика

- Справа Webradio platform Radionomy": У франкомовній частині Бельгії, Webradio
platform Radionomy дає можливість кожному створити своє власне інтернет-радіо
(Webradio). Будь-який користувач може створити своє радіо за допомогою своїх
власних програм і музики або тих, що пропонують платформи контенту, генерованого
користувачами (USG). Це є безкоштовним і платформи беруть на себе оплату прав
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інтелектуальної власності. Дві хвилини реклами (яку користувачі не можуть вибрати)
вставляються в програми щогодинно. Це піднімає питання про те, хто здійснює
редакційний контроль, якщо особа, яка вибирає рекламу відрізняється від особи, яка
вибирає зміст.
- Справа MTV / Nickelodeon / Comedy Central 32, BBC Worldwide
Британський регулятор Ofcom отримав звернення від імені MTV, Nickelodeon і
Comedy Central про суперечку зі спвірегулятором ATVOD який визначив, що канали
мають нести редакційну відповідальність за матеріали та трансляції на платформі Virgin
Media. Ці послуги складають каталог повних програм, що транслювалися по аналоговим
лінійним телевізійним каналам. Ofcom відзначив, що як канали, так і Virgin Media грали
роль у створенні контенту, доступного на вимогу для публіки, але чітке договірне
положення дало MTV та іншим скаржникам редакційну відповідальність. Ofcom тому
підтримав позицію ATVOD.
У квітні 2012 року, BBC Worldwide подала апеляцію проти визначення ATVOD,
який стверджував, що BBC Worldwide надає послуги відео-на-запит на італійській
платформі Mediaset. Рішення Ofcom було на користь BBC Worldwide. З урахуванням
нових фактів, наданих BBC Worldwide (які не були доступні для ATVOD під час його
визначення), Ofcom вважав, що BBC Worldwide не несе редакційну відповідальність за
послуги. Mediaset, італійський мовник, не був під юрисдикцією Великобританії для цілей
Директиви АВМП.
Словацький регулятор CBR повідомив про своє нещодавнє рішення по справі
EuroMustra (www.tnitv.weebly.com)(жовтень 2011). Справа була стосовно питань
редакційної відповідальності та визначення юрисдикції. Регулятор заявив, що послуга
являє собою аудіовізуальний засіб масової інформації, і не має ніякого значення, де
знаходиться сервер служби і кому належить домен інтернет послуг. Для визначення
провайдера послуг засобів масової інформації треба визначити, хто несе
відповідальність за вибір і організацію служби контенту, тобто яка редакційна
відповідальність за це. В якості санкції регулятор виніс попередження провайдеру (в
силу першого порушення) за неповідомлення Раді.
Основна мета (Велика Британія, Словаччина, Данія, Нідерланди)
- Справа Sun Video, MTV і Viva
У справі Sun Video, співрегулятор ATVOD визначив, що відео на сайті газети несе
ознаки визначення критеріїв для послуги “відео-на-запит”. Газета оскаржила це
рішення. Ofcom постановив, що на сайті не було служби відео контенту в своєму
власному сенсі, що було основною метою надання послуг, як програми ТБ. Але Ofcom
погодився з визначенням ATVOD про те, що розділ сайту MTV Viva, що розміщував
музичні відео, мав ознаки критеріїв для послуги “відео-на-запит”.
У Словаччині регулятор зіткнувся з випадком, де інтернет-газети розробили
окремий розділ, який виходить за рамки традиційної статті з коротким відео, що
супроводжує журналістський текст. Ці послуги пропонують аудіовізуальний контент,
спеціально наданий газетою, контент, вироблений іншими особами і навіть придбані
програми (як правило, зарубіжні). Досить проблематично визначити, коли цей тип
розділу вже являє собою окрему послугу, а коли вона є ще тільки частиною більшої
послуги.
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Вірменія прагне діяти в цих випадках відповідно до правила in dubio pro liberate
(власне, це парафраз більш відомого in dubio pro reo), особливо коли існує дуже мало
досвіду інших країн чи будь-якого прецеденту суду стосовно цього питання.
У Данії регулятор RTB вирішив, що деякі веб-сайти (або, швидше, суб-сайти)
газет складаються в основному з телебачення / відео, і підлягають перекласифікації як
АВМП.
У Нідерландах регулятор CvdM зіткнувся з труднощами в оцінці відео розділів
веб-сайтів, які мають змішаний характер. Великі за розміром відео, які явно є
автономними відеофільмами, і відеосюжети, які лише доповнюють текстовий контент на
сайті, пропонуються разом в одному відеокаталозі.
Основні ознаки мас-медіа
У Бельгії місцеві webTVs з дуже маленькою аудиторією викликали питання у
регулятора CSA стосовно визначення їх сфери. Чи повинні вони розглядатися як ті, що
спрямовані на широку громадськість? Чи є вони засобами масової інформації?
Окремі АВМП
- Телетекст (регулятор CNP Люксембург): На думку CNP, телетекст кваліфікується
як аудіовізуальна послуга, що не обов'язково співпадає з думкою ТВ-операторів та
урядового органу у справах засобів масової інформації та комунікації (“Service des
Médias et des Communications”).
Як наслідок, CNP приймає і розглядає скарги стосовно використання телетексту
(наприклад, у зв'язку із захистом неповнолітніх від шкідливого контенту).
Регулятор Швейцарії розглядає проблему з кваліфікацією онлайн-магазину Apple
Itunes - чи розглядається він як АВМП, чи ні.

Регуляторний інструментарій,
лінійних та нелінійних послуг

який

застосовується

до

регулювання

Більшість регуляторів (Болгарія, Данія, Чехія, Франція, Хорватія, Нідерланди,
Фінляндія, Португалія, Велика Британія, Словенія, Словаччина, Швеція) схильні
застосовувати "легке" регулювання послуг, які вони кваліфікують як АВМП, тобто
переважно відео-на-запит і ТБ-навздогін. У Великобританії, якщо послуга не вимагає
ліцензії на мовлення, воно буде підпорядкована полегшеному регулюванню.
У Бельгії законодавство не містить загальних положень для лінійних і нелінійних
послуг, диспозицій конкретних лінійних послуг та диспозицій конкретних нелінійних
послуг. відео-на-запит і ТБ-навздогін повинні відповідати положенням, які є загальними
для лінійних і нелінійних послуг, а також конкретним положенням для нелінійних
послуг. Конвергентні послуги, що надаються традиційними мовними компаніями, такі як
АВМП, повинні відповідати правилам, застосовним до їхньої категорії АВМП (в
залежності від того, чи є вони лінійними або нелінійними, або надаються на відкритих
платформах - таких, як Інтернет або на закритих платформах - таких як кабель).
В Люксембурзі, відповідно до законодавства, застосовуються однакові правила
для лінійних сервісів і послуг за вимогою.
У Боснії і Герцеговині, до АВМП застосовуються правила регулювання лінійних
послуг - головним чином, стосовно послуг, пропонованих існуючими мовниками на своїх
офіційних веб-сайтах з метою надання доступу до програм, які вже транслювалися.
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На Мальті, в даний час норми законодавства, що регулює діяльність лінійні
послуги, поширюються на АВМП. Пропозицією регулятора є менш формальний підхід до
нелінійних послуг за умови, що ключові поняття, такі як захист меншин, неповнолітніх,
захист від расової ненависті, суворо дотримуються.
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Застосування санкцій. Використання регулятором інструментарію санкцій
на практиці
Регулятори, як правило, має всі повноваження для накладання санкцій до
провайдерів АВМП послуг під їх юрисдикцією. У Великобританії Ofcom працює в
загальній нормативно-правовій базі, в якій виконання все більшої частини функцій
регулятора покладається на ATVOD, але Ofcom зберігає основні повноваження
регулятора.
Іспанський регулятор CAC повідомляє компетентним органам (державний секретар
з телекомунікацій та інформаційного суспільства або Комісія ринку телекомунікацій)
про потенційні порушення, якщо мовники не є під юрисдикцією CAC.
Існують, однак, і кілька винятків:
- Ірландія, де регулятор BAI не регулює АВМП на запит — цим займається
саморегулівний орган ODAS. BAI, однак, розглядає скарги на недотримання мовниками
добровільного кодексу поведінки, і здійснює нагляд за реалізацією вимог Директиви
АВМП до лінійних послуг;
- Люксембург, де лише Міністерство зв'язку має право накладати санкції;
- Норвегія, де правова база ще не розроблена. Органами
компетентними накладати санкції, є Омбудсмен і Прокуратура.

влади,

що

є

Більшість регуляторів мають право накласти санкції, такі як попередження або
штраф (наприклад, в Австрії - штраф у розмірі до 4000 євро, у Словаччині - штраф у
розмірі до 1000 євро за повторне порушення) у разі недотримання правил,
встановлених регулятором.
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9. Зворотній зв'язок від учасників медіа ринку.
Оскільки в рамках проекту одним із завдань було збирання та аналіз зворотнього
зв’язку учасників відносин у сфері нових медіа, експертами була підготована анкета,
яка пропонувалась до заповнення всім учасникам 4-х консультаційних семінарів.
Зведені зібрані відповіді пропонуються для ознайомлення нижче.
На питання, які нові (конвергентні) АВ ЗМІ на цей момент успішно розвиваються в
українському медіа просторі, відповідали наступне:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10
11
12

Цифрове мовлення
DVB
iPTV
OTT
Інтернет-протоколи
Файло-обмінники
Ефірне мовлення
Цифрове мовлення
WEB-TV
) Internet –ЗМІ
) Video-on-Demаnd
) Catch-UP

На питання, які нові АВ ЗМІ можуть найближчим часом набути розвитку в Україні,
відповідали наступне:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Супутникове
iPTV
OTT
WEB-TV
Протоколи для мобільних пристроїв
VOD
HBBTV

На питання, яким на сьогодні є загальний рівень розвитку АВ ЗМІ в Україні,
1) 8 респондентів відповіли – низьким
2) 7 респондентів відповіли – середнім
На питання, які суспільно важливі задачі дозволяють розв'язати нові АВ ЗМІ,
відповіли наступне:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10
11
12
13
14

Зворотній зв’язок
Можливість управління контентом
Покращення якості
Надання достовірної інформації
Розширення доступу до інформації
Широкий доступ до додаткових медіа
Розвиток бізнесу ЗМІ, рекламного ринку
Задоволення інтересів споживачів з будь-якими запитами
Забезпечення плюралізму
) Розвиток конкуренції
) Свобода слова, неупереджене розповсюдження інформації
) Плюралізм думок
) Доступність незалежно від волі органу регулювання
) Створення суспільних телебачень

41

15 ) Підвищення матеріального добробуту глядачів
Щодо того, які необхідно створити умови для розвитку, відповідали наступне:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Податкові пільги
Мінімальне втручання з боку держави
Технологічно-нейтральне законодавство
Відсутність дублювання одних і тих же видів діяльності в різних законах
Зменшення регуляторного тиску
Наявність прозорого розв’язку роботи
Реєстраційне ліцензування не з «кількісним» чи/та «поіменним», а з
пропорційним регулюванням контенту
8) Реєстраційний чи повідомний принцип здійснення господарчої діяльності
9) Потрібна нова законодавча база у сфері ЗМІ
На питання, які визначення Ви б запропонували для нових АВ ЗМІ, відповідали
наступне:






video-on-demand – VoD, Відео на замовлення
cath-up TV – cTV, ТВ на вибір, «ТБ навздогін»
Over-The-Top – OTT
Connected TV – ConTV, Connected TV
IPTV – IpTV, Телебачення через IP

На питання, які нові терміни або поняття зі сфери нових АВ ЗМІ підлягають
визначенню для однакового розуміння усіма учасниками ринку нових медіа та
регуляторами, відповіли наступне:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Надання доступу до контенту
Питання не у поняттях, а у нерозумінні регулятором технологічних питань
Провайдер програмної послуги
Багатоканальна мережа
УПП
OTT, IpTV, WEB TV
Лінійні та нелінійні
Регіональне мовлення

На питання, для досягнення якої мети доцільно було б запровадити державне
регулювання діяльності нових АВ ЗМІ, відповіли наступне:
1) Для підвищення ефективності реалізації положень законодавства щодо
змістовного наповнення АВ ЗМІ (11 респондентів)
2) Для чіткої ідентифікації осіб, що відповідальні за діяльність нового АВ ЗМІ (10
респондентів)
3) Не потрібне в жодному випадку (4 респонденти)
4) Для отримання інформації про нових учасників ринку (7 респондентів)
5) Для збору статистичної інформації (3 респонденти)
6) Для поширення на творчих працівників нових АВ ЗМІ відповідних прав та
пільг (4 респондент)
7) Реєстрація АВ ЗМІ (1 респондент)
8) Для отримання інформації про нових учасників ринку (1 респондент)
На питання, як ви оцінюєте можливість досягнути окремих із вищезазначених
цілей за допомогою саморегулювання або співрегулювання, відповіли наступне:
1) Необхідно та можливо (3 респонденти)
2) Неможливо досягнути засобами саморегулювання чи спів регулювання (3
респонденти)
3) Можливо лише шляхом саморегулювання та спів регулювання (5
респонденти)
4) Доцільно та можливо (9 респондентів)
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5) Необхідно, але складно досягнути засобами саморегулювання чи спів
регулювання (3 респонденти)
На питання, чи повинно відрізнятися змістовне регулювання діяльності нових АВ
ЗМІ від регулювання традиційних АВ ЗМІ, відповіли наступне:
1) Так, тому що чинні норми складно застосовувати в такому середовищі, як
Інтернет (7 респондентів)
2) Так, тому що природа нових АВ ЗМІ та рівень впливу на свідомість
споживачів відмінні від природи та впливу традиційних АВ ЗМІ (8
респондентів)
3) Ні, в цьому немає потреби, чинне законодавство має всі необхідні
положення для ефективного регулювання (9 респондентів)
4) Регулювання повинно бути однаковим та спрощеним (1 респондент)
5) Потрібні єдині підходи для всіх (1 респондент)
На питання, через які характерні особливості нових АВ ЗМІ необхідне саме
державне регулювання їх діяльності, відповіли наступне:
1)
2)
3)
4)

Легкий доступ дитячої аудиторії (9 респондентів)
Складність визначення відповідальної особи (9 респондентів)
Транскордонний характер діяльності нових АВ ЗМІ (5 респонденти)
Жодна із перерахованих вище ознак не є підставою для впровадження
державного регулювання (5 респонденти)
5) Масовість та швидкість поширення інформації (5 респонденти)
На питання, який найбільш вірогідний позитивний ефект від запровадження
державного регулювання нових АВ ЗМІ, відповіли наступне:
1) Ніякого позитивного впливу (2 респонденти)
2) Це знизить рівень піратського використання об’єкта інтелектуальної
власності (8 респондентів)
3) Це сприятиме захисту неповнолітніх від шкідливого контенту (14
респондентів)
4) Це дозволить контролювати рівень прибутків надавачів послуг з
метою належного оподаткування та наповнення державного бюджету
(3 респонденти)
5) Це сприятиме пришвидшенню розвитку нових АВ ЗМІ завдяки
визнанню та визначенню їх статусу (7 респонденти)
6) Це позитивно вплине на забезпечення інформаційних свобод (3
респонденти)
7) Це сприятиме захисту прав споживачів (4 респонденти)
8) Це сприятиме захисту прав творчих працівників нових АВ ЗМІ (2
респонденти)
9) Можливість аналітичних узагальнень (1 респондент)
На питання, який найбільш вірогідний негативний ефект від запровадження
державного регулювання нових АВ ЗМІ, відповіли наступне:
1) Стримання розвитку ринку нових АВ ЗМІ (11 респондентів)
2) Перехід відповідних нових АВ ЗМІ під інші юрисдикції (8 респондентів)
3) Стримання розвитку нових технологій та появи інших форм нових АВ
ЗМІ (8 респонденти)
4) Згортання відвертого соціального діалогу в мережі Інтернет (6
респонденти)
5) Обмеження інформаційних свобод (10 респондентів)
6) Немає негативного ефекту (1 респондент)
7) Неефективність регулювання ( 1 респондент)
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На питання, яке державне регулювання доцільне для таких нових АВ ЗМІ,
відповіли наступне:
1) «ТВ навздогін» - не потрібне (5 респондентів), повідомлення (6
респонденти), реєстрація (7 респондентів)
2) ОТТ – не потрібне (2 респонденти), повідомлення (6 респонденти),
реєстрація (10 респондентів), ліцензування (6 респонденти)
3) «Відео на замовлення» - не потрібне (5 респондентів), повідомлення
(7 респондентів), реєстрація (9 респондентів), не потрібне (2
респонденти)
4) Під’єднане ТБ – не потрібне (6 респонденти), повідомлення (2
респонденти), реєстрація (2 респонденти), ліцензування (3
респонденти)
5) Оператор зв’язку – ліцензія (1 респондент)
6) IPTV – реєстрація (2 респонденти), ліцензування (1 респондент), не
потрібне (1 респондент)
7) Кабель – реєстрація (1 респондент)
На питання, які нормативно правові акти необхідно прийняти/внести зміни до тих
чи інших нормативно-правових актів, щоб створити середовище, яке сприятиме
розвитку нових АВ ЗМІ, відповіли наступне:
Змінити Закони України «Про телебачення та радіомовлення», «Про
рекламу», «Про Національну раду з питань телебачення та
радіомовлення» ( через відсутність можливості відстеження «піратів»
та звернення до суду), «Про зв’язок», «Про авторське право та
суміжні права», а також Методику розрахунку розмірів ліцензійного
збору у випадку ліцензування та необхідне спрощення порядку
реєстрації АВ ЗМІ.
На питання, які питання/розділи доцільно включити до «Огляду підходів до
регулювання нових аудіовізуальних ЗМІ (міжнародний досвід)», відповіли наступне:
1)
2)
3)
4)
5)

Штрафні санкції у сфері радіо, аудіовізуальних ЗМІ
Критерії визначення must carry
Захист об’єктів інтелектуальної власності
Авторське право
Приклади впровадження нових АВ ЗМІ (на прикладі конкретних
компаній)
6) Захист неповнолітніх від шкідливого контенту
7) Висновки психологів
8) В чому країни знайшли спільність підходів, в чому – національні
унікальні особливості
Які питання не були обговорені на консультаційних семінарах відповіли наступне:
1) Прикладні юридичні
2) Реєстрація представників правовласників, як суб’єктів
підприємницької діяльності
3) Рекомендації щодо спрощення регулювання
4) Штрафні санкції у сфері телерадіомовлення
5) Критерії визначення must carry
6) Захист об’єктів інтелектуальної власності
7) Сприйняття інформації від нових АВ ЗМІ різних категорій населення
(віковий показник)
8) Правове виховання моралі в суспільстві
9) Вислухати провайдерів
10) Юридичні аспекти регулювання
11) Соціальні критерії щодо потреб споживача
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Загальні спостереження та коментарі стосовно анкетування виявили декілька
тенденцій, які необхідно підсумувати.
По-перше, автори цього огляду є професійними правниками, радше ніж
професійними анкетувальниками, тому деякі аспекти анкетувального мистецтва ними
були свідомо чи несвідомо проігноровані.
По-друге, аудиторія опитування була вкрай гендерно незбалансованою (лише
близько 10% становили жінки, з помітною відсутністю таких у західному регіоні, а
максимальною кількістю - у столиці).
По-третє, з характеру відповідей було чітко видно, ким є респондент, чи то
представником/співробітником регуляторного органу, чи професійним учасником медіа
ринку, оскільки принципові бачення мети та потреб регулювання так само, як і
принципового впровадження регулювання, кардинально відрізняються.
По-четверте, кількість респондентів була вкрай малою - відповіло не більше 25% з
тих, кому було роздано анкети, тому справжніх релевантних узагальнень щодо
зворотнього зв'язку учасників відносин у сфері медіа зібрати не було можливості.
І по-п'яте, не зважаючи на деякі прекрасні та глибокі технологічні ідеї, що
містяться у відповідях на питання анкети, загальна тенденція показує вкрай низький
рівень
розуміння
проблематики
конвергентних
аудіовізуальних
ЗМІ
як
термінологічний, так і соціо-культурний.
Щодо висловлених респондентами міркувань та побажань зокрема висвітлити на
консультаційних семінарах та у цьому виданні питання щодо:










Критеріїв визначення must carry
Захисту об’єктів інтелектуальної власності
Захисту неповнолітніх від шкідливого контенту
Висновків психологів
Прикладних юридичних питань та юридичних аспектів регулювання
Реєстрації представників правовласників, як суб’єктів підприємницької діяльності
Сприйняття інформації від нових АВ ЗМІ різними категоріями населення (віковий
показник)
Правового виховання моралі в суспільстві
Соціальних критеріїв щодо потреб споживача

автори зауважують, що вони не були предметом дослідження відповідно до мети
проекту.
Питання щодо міжнародного досвіду застосування санкцій до провайдерів нових
медіа так само, як і рекомендації щодо врегулювання нових медіа та напрацювання
визначень нових медіа, додані до у переліку тем, що висвітлюються у цьому виданні.
Приклади впровадження нових АВ ЗМІ (на прикладі конкретних компаній) не
могли бути розглянуті в рамках цього дослідження, оскільки у фокусі аналізу були саме
регуляторні підходи до нових медіа, але тим не менше на консультаційних семінарах
наводились приклади конвергентних медіа, що вже існують в українському та світовому
медіа просторі.
В рамках дослідження проводився аналіз регуляторних підходів інших країн, а
також узагальнювались регуляторні практики, проте аналіз унікальних національних
особливостей при здійсненні регулювання потребує проведення окремого дослідження
у зв'язку із складністю та багатогранністю питання. В наслідок цього зазначене питання
не знайшло повного відображення в цьому виданні.
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10. Висновки та рекомендації.
Питання регулювання нових конвергентних аудіовізуальних ЗМІ є надзвичайно
важливим та актуальним сьогодні, оскільки ні професійні учасники медіаринку, ні
держава не може залишитись осторонь невпинного розвитку технологій, що провокує
появу нових ЗМІ. Безсумнівно реагування на нові виклики часу повинно бути
адекватним та своєчасним задля того,
аби не було завдано
новостворюваним компаніям,

шкоди

ні

існуючому

бізнесу,

ні

потенційним

аби були застережені національні економічні інтереси таким чином, щоб існуючі
бізнеси могли без втрат включитись в нові процеси,
аби транскордонність Інтернету, що є середовищем для нових медіа, поруч із
відсутністю своєчасної дозованої та адекватної реакції держави на нові відносини, не
призвела до переорієнтування фінансових потоків від українських споживачів до
провайдерів послуг, що перебувають у іноземних юрисдикціях, а також
аби своєчасно були вжиті заходи для убезпечення вразливих груп населення від
потенційного шкідливого впливу без перешкоджання добросовісній реалізації права на
свободу вираження.
Задля досягнення поставлених цілей необхідно напрацювати механізми м'якого
регулювання шляхом повідомлення чи реєстрації провайдерів нових АВМП на заміну
ліцензуванню (крім випадків, коли справа стосується обмеженого ресурсу). Важливо
також внести зміни у правозастосовчу практику таким чином, аби уникати подвійного
ліцензування, що має місце через недосконале формулювання законодавчих норм. Крім
того, автори звертають увагу на доцільність використання у регуляторній діяльнсті в
частині контрольних повноважень регулятора так званого підходу «реагування на
скарги» на противагу застарілому механізму моніторингу порушень.
Зважаючи на досвід інших країн щодо складностей, які виникають при кваліфікації
нових медіа з метою вирішення питання щодо їх реєстрації/повідомлення/ліцензування,
а також відповідальності у разі порушень вимог до такої діяльності, автори вважають за
доцільне запропонувати використовувати підхід «case-by-case», що дозволяє
регулятору мати певну свободу в прийнятті рішення щодо кожного окремого
конкретного випадку, який потребує реагування та регуляторного втручання.
Чи не більш важливим, поряд із напрацюванням ефективних регуляторних
механізмів, є активізація популяризаційної роботи регулятора з метою підвищення
медіа-грамотності населення, а також продовження скоординованих дій спільно з
професійними учасниками ринку для напрацювання прогресивних механізмів
співрегулювання. Задля досягнення цієї мети медіаспільноті разом із регулятором
необхідно визначитись, які нові АВЗМІ розвиваються і потребують регулювання, а які
не повинні регулюватись в жодному випадку, де є місце саморегулюванню, а де
необхідно прийняти законодавчі акти. Необхідно узгодити поняття і терміни для
однакового розуміння. Зважаючи на низький рівень активності учасників проведених в
рамках проекту консультаційних семінарів у заповненні анкет, внаслідок чого автори не
можуть узагальнити точку зору медіаспільноти на поставлені питання, автори
рекомендують продовжити спільні консультації для отримання результату.
Напередостанок автори вважають за потрібне ще раз наголосити на регуляторних
викликах, пов'язаних із появою нових медіа, а саме:
 Регулювання повинне бути сконструйоване як рухома мішень, тобто так,
аби регуляторні принципи розвивались із розвитком технологій;
 Регулювання має бути збалансованим, аби убезпечити право на свободу
вираження;
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 Регулювання повинно врахувати транскордонність Інтернету та впоратись
із юрисдикційними викликами;
 Регулювання повинно враховувати
універсальної програмної послуги тощо.

традиційні

інститути

на

зразок

На завершення автори принагідно наголошують, що Національний регулятор медіа
сфери не діє у вакуумі, а є інструментом і складовою частиною державної політики в
галузі медіа, зглядно нових конвергентних медіа. Держава ж є складовою частиною
європейського медіапростору, не в останній час завдяки обов'язкам, які вона (держава)
на себе бере, підписуючи міжнародні угоди та вступаючи у понаднаціональні організації
(напр. у ООН, ОБСЄ чи Раду Європи). Це членство у міжнародних організаціях логічно
зобов'язує Україну імплементувати у національне законодавство ці положення
міжнародних угод і супутнього вторинного законодавства, зокрема Директиви ЄС про
АВМП.
Для уможливлення цього, регулятор повинен не точково, а регулярно
досліджувати ситуацію на ринку, зглядно стосовно нових медіа, щоб бути готовим
адекватно реагувати на виклики - технологічні, політико-економічні, морально-етичні
тощо. У зв'язку з цим, регулятор також повинен вести моніторинг практичного
зарубіжного досвіду та законодавства (наприклад, судові прецеденти або рішення
регуляторів стосовно застосування санкцій в тій чи іншій країні) та, наприклад,
видавати для учасників ринку щорічний огляд таких прецедентів (у вигляді брошури).
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Carolina Lorenzon, Mediaset, joint workshop EPRA/Cullen International on Policy and regulatory
challenges of connected TV - Brussels, May 3, 2012:
http://www.epra.org/attachments/connected-tv-workshop-presentation-by-carolina-lorenzon-mediaset
Video on Demand in Europe (2007); Video on Demand in Europe (2008); and Video on Demand and Catch-up TV
in Europe (2009). See: http://www.obs.coe.int/oea_publ/market/vod2009.html
Commitments. Freedom of the Media. Freedom of Expression. Free Flow of Information Conference for Security
and Co-operation in Europe (CSCE) and Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) 1975-2011.
nd
2 edition
Why regulate broadcasting? Broadcast Regulatory Master Class materials, Istanbul March 2012
Decision of the Council for Broadcasting and Retransmission of the Slovak Republic c. RL/98/2011 of 23
November 2011, Rada pre vysielanie a retransmisiu, Rozhodnutie c. RL/98/2011, 23.11.2011:
http://www.radartv.sk/_cms/data/modules/download/RL_98_2011.pdf
EPRA Background document 33rd EPRA meeting Plenary session – Content Regulation and new Media: Exploring
Regulatory Boundaries between Traditional and new Media EPRA/2011/02
EPRA Background document 8th EPRA Meeting Dublin, 29-31 October 2008 Plenary Session - Scope of the
AVMS Directive: Towards a Common Interpretation of Audiovisual Media Services? EPRA/2008/09
35th EPRA meeting: New Media & Regulation: Towards a Paradigm Shift? New Services and Scope: “What’s in,
what’s out Revisited”
EPRA Comparative Background Document for the plenary session (EPRA/2010/06):
http://epra3production.s3.amazonaws.com/attachments/files/619/original/Complaints_sanctions_final.pdf?1323685404
EPRA Comparative Background Document for the plenary session (EPRA/2010/06):
http://epra3production.s3.amazonaws.com/attachments/files/619/original/Complaints_sanctions_final.pdf?1323685404
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12. Додатки

12.1. СОВМЕСТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ О СВОБОДЕ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЙ И ИНТЕРНЕТЕ
Специальный докладчик Организации Объединенных Наций (ООН) по вопросу о
поощрении и защите права на свободу мнений и их свободное выражение,
Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)
по вопросам свободы средств массовой информации,
Специальный докладчик по вопросам свободы выражения мнений Организации
американских государств (ОАГ) и
Специальный докладчик по вопросам свободы выражения мнений и свободного
доступа к информации Африканской комиссии по правам человека и народов,
обсудив данные вопросы при содействии организации "Артикль 19", Всемирной
кампании за
свободу выражения мнений и Центра за право и демократию;
принимая во внимание и подтверждая наши совместные декларации от 26 ноября
1999 года, 30 ноября 2000 года, 20 ноября 2001 года, 10 декабря 2002 года, 18
декабря 2003 года, 6 декабря 2004 года, 21 декабря 2005 года, 19 декабря 2006 года,
12 декабря 2007 года, 10 декабря 2008 года, 15 мая 2009 года и 3 февраля 2010 года;
вновь подчеркивая фундаментальное значение свободы выражения мнений, –
включая принципы независимости и многообразия, – как отдельного права, так и в
виде важнейшего инструмента защиты всех других прав, а также основополагающего
элемента демократии и средства достижения целей развития;
подчеркивая преобразующую роль Интернета в плане предоставления права
голоса миллиардам людей повсюду в мире и существенного расширения их
возможности получать информацию, а также укрепления плюрализма и обеспечения
отчетности;
признавая огромные возможности Интернета в содействии осуществлению других
прав и активизации общественности, а также в упрощении доступа к товарам и
услугам;
приветствуя значительный рост доступа к Интернету почти во всех странах и
регионах мира, отмечая при этом, что миллиарды людей по-прежнему лишены такого
доступа или пользуются второсортными формами доступа;
отмечая, что некоторые правительства предприняли попытки ввести или приняли
меры с конкретной целью значительно ограничить свободу выражения мнений в
Интернете вопреки нормам международного права;
признавая, что осуществление права на свободу выражения мнений может быть
подвергнуто определенным ограничениям, которые предусмотрены законодательством
и необходимы, например, в целях предотвращения преступлений и защиты
основополагающих прав других лиц, включая детей, но подчеркивая при этом, что
любые подобные ограничения должны быть сбалансированными и соответствовать
нормам и принципам международного права в части права на свободу выражения
мнений;
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выражая обеспокоенность тем,
что даже предпринимаемые с наилучшими
намерениями многие усилия правительств в вышеупомянутых целях не учитывают
особенности Интернета,
что в результате приводит к чрезмерному ограничению
свободы выражения мнений;
отмечая
механизмы
подхода,
предусматривающего
участие
многих
заинтересованных сторон, принятого в рамках Форума Организации Объединенных
Наций по вопросам управления пользованием Интернетом;
будучи осведомленными о широком круге субъектов, действующих в качестве
промежуточных звеньев в обеспечении работы Интернета: провайдеров таких услуг,
как доступ и обеспечение межсистемной связи Интернета, передача, обработка и
направление интернет-траффика, хостинг и доступ к публикуемым пользователями
материалам, поиск и цитирование материалов в Интернете, финансовые операции и
функционирование социальных сетей; а также о попытках некоторых государств
переложить ответственность за вредоносный или противозаконный контент на этих
субъектов;

принимают 1 июня 2011 года нижеследующую Декларацию о свободе выражения
мнений и Интернете:

1. Общие принципы
a. Принципы свободы выражения мнений распространяются на Интернет так же,
как и на все прочие средства коммуникации. Ограничения свободы выражения мнений
в Интернете приемлемы только,
если они соответствуют установленным
международным нормам, в том числе предусмотрены законодательством и необходимы
для защиты интересов, признанных в рамках международного права ("тройной тест").
b.
При определении пропорциональности ограничения свободы выражения
мнений в Интернете результаты воздействия такого ограничения на способность
Интернета
обеспечивать
позитивную
свободу
выражения
мнений
должны
сопоставляться с его преимуществами в плане защиты других интересов.
c. Подходы к регулированию, разработанные для других средств коммуникации,
таких как телефония и телеи радиовещание,
не могут быть автоматически
перенесены на Интернет;
такие подходы должны быть специально для него
разработаны.
d.
Необходимо уделять большее внимание выработке альтернативных,
индивидуальных подходов,
адаптированных к уникальным характеристикам
Интернета, как ответных мер в связи с противозаконным контентом, признавая при
этом,
что никакие специальные ограничения не должны вводиться в отношении
контента материалов, размещаемых в Интернете.
e. Саморегулирование может служить эффективным инструментом реагирования
на вредоносные высказывания и должно получать поддержку.
f. Необходимо поддерживать деятельность по повышению осведомленности и
просветительские кампании в целях содействия участию каждого человека в
автономном, самостоятельном и ответственном пользовании Интернетом ("интернетграмотность").
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2. Ответственность субъектов, действующих в качестве промежуточных звеньев
a. Ни одно лицо, которое просто предоставляет технические интернет-услуги,
такие как обеспечение доступа или поиск, передача или кэширование информации, не
должно нести ответственность за созданный другими лицами контент, который был
распространен при помощи этих услуг, если это лицо не вносило изменения в данный
контент и не отказывалось выполнить судебное решение об удалении данного контента
в случаях, когда оно имеет возможность это сделать ("принцип простой передачи").
b.
Необходимо рассмотреть возможность полной защиты прочих субъектов,
выполняющих функции промежуточных звеньев, в том числе упомянутых в преамбуле,
от ответственности за произведенный другими лицами контент на условиях, описанных
в пункте 2 а).
По меньшей мере,
эти
"промежуточные звенья" не обязаны
осуществлять мониторинг произведенного пользователями контента, и по отношению к
ним не должны применятся правила внесудебного удаления контента, которые не
обеспечивают необходимую защиту свободы выражения мнений (как и многие
применяющиеся в настоящее время правила предупреждения и удаления).

3. Фильтрация и блокирование
a.
Принудительное блокирование целиком веб-сайтов, IP-адресов,
портов,
сетевых протоколов или отдельных разновидностей интернет-ресурсов (например,
социальных сетей) представляет собой крайнюю меру, аналогичную запрещению газет
или вещания,
и может быть оправдано лишь при соответствии таких действий
международным нормам, например в случаях, когда необходимо защитить детей от
сексуального насилия.
b.
Вводимые государством или коммерческим поставщиком услуг системы
фильтрации интернет-контента, которые не подконтрольны конечным пользователям,
являются формой предварительной цензуры и не могут быть оправданы, будучи
ограничением свободы выражения мнений.
c. Продукция, позволяющая конечным пользователям фильтровать содержимое
Интернета,
должна сопровождаться доступной для конечных пользователей
информацией о специфике работы таких фильтров и возможных трудностях, способных
привести к чрезмерной фильтрации.

4. Уголовная и гражданская ответственность
a.
В отношении судебных дел,
касающихся интернет-контента,
должна
применяться юрисдикция того государства, к которому данные судебные дела имеют
прямое и существенное отношение, потому что обычно именно в этом государстве,
имеющем прямое отношение к делу, находится автор публикации и загружена сама
публикация,
которая непосредственно касается данного государства.
Частные
стороны могут только подавать судебные иски в определенной юрисдикции, в которой
они могут заявить, что понесли существенный ущерб (правило, направленное против
"клеветнического туризма").
b. В нормах ответственности, включая защиту в гражданских делах, должна
учитываться заинтересованность общества в целом в защите как свободы выражения
мнений, так и форума, где оно имеет место (то есть необходимо сохранить аспект
"публичной площадки" в Интернете).
c. Что касается публикаций в Интернете, которые появляются в одном и том же
месте в неизменной по существу форме, то срок исковой давности для возбуждения
соответствующих судебных дел должен начинаться от даты первоначальной
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публикации, и в отношении этой публикации может быть рассмотрено только одно
исковое заявление, которое в необходимых случаях
позволяло бы одновременно
взыскивать компенсацию за убытки, понесенные во всех юрисдикциях (правило "одной
публикации").

5. Сетевой нейтралитет
a. При распределении трафика и данных в Интернете не должно быть какой-либо
дискриминации на основании класса устройства, контента, авторства, происхождения
и/или назначения публикаций, услуг или приложений.
b. Поставщики интернет-услуг должны сохранять прозрачность в отношении
используемых ими форм управления трафиком или информацией и сообщать о них в
доступной форме всем заинтересованным сторонам.

6. Доступ к Интернету
a. Осуществление права на свободу выражения мнений обязывает государства
содействовать обеспечению всеобщего доступа к Интернету. Доступ к Интернету также
необходим в целях обеспечения соблюдения других прав, таких как право на
образование, здравоохранение и труд, свободу собрания и ассоциации, а также права
на свободное участие в выборах.
b.
Ограничение доступа к Интернету или какой-либо его части для всего
населения или для определенных его сегментов (отключение Интернета) не может
быть оправдано ни при каких обстоятельствах, даже если это происходит в связи с
необходимостью сохранения общественного порядка или в интересах национальной
безопасности. То же относится к замедлению операций в Интернете в целом или в
каких-либо его частях.
c. Отказ физическим лицам в праве на доступ к Интернету в качестве наказания
представляет собой крайнюю меру, которая может быть оправдана только в случае
отсутствия более мягких форм наказания или в случае принятия судом
соответствующего решения, с учетом воздействия этой меры на осуществление прав
человека.
d. Другие меры, ограничивающие доступ к Интернету, например введение
обязательной регистрации или других требований к поставщикам услуг, не являются
законными,
за исключением тех случаев,
когда эти меры соответствуют
международному праву в части мер по ограничению свободы выражения мнений.
e.
Государства имеют позитивные обязательства содействовать обеспечению
всеобщего доступа к Интернету. Как минимум они должны:
i. Создать законодательные механизмы, включающие схемы ценообразования,
всеобщие требования к техническому обслуживанию и лицензионные соглашения,
которые
способствовали
бы
более
широкому
доступу
к
Интернету,
распространяющемуся даже на бедные и отдаленные сельские районы.
ii.
Оказывать прямую поддержку в целях содействия доступу к Интернету,
включая создание центров ИКТ на базе местных сообществ и других пунктов
коллективного доступа.
iii. Способствовать повышению осведомленности населения как о пользовании
Интернетом, так и о выгодах, которые он способен обеспечить, в особенности среди
бедных, детей, пожилых, а также населения отдаленных сельских районов.
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iv. Принять специальные меры в целях обеспечения равного доступа к Интернету
инвалидам и лицам, находящимся в неблагоприятных условиях.
f. В целях осуществления вышеуказанных рекомендаций государства должны
принять подробные и многолетние планы действий по содействию доступу к Интернету,
включающие четкие и конкретные цели, а также нормы в отношении прозрачности,
отчетности перед общественностью, а также системы мониторинга.
Франк Ла Рю
Специальный докладчик Организации Объединенных Наций (ООН) по
вопросу о поощрении и защите права на свободу мнений и их свободное
выражение
Дунья Миятович
Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе
(ОБСЕ) по вопросам свободы средств массовой информации
Каталина Ботеро Марино
Специальный
Организации

докладчик

по

вопросам

свободы

выражения

мнений

американских государств (ОАГ)
Фейт Панси Тлакула
Специальный докладчик по вопросам свободы выражения мнений и
свободного доступа к информации Африканской комиссии по правам человека
и народов
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12.3. Рекомендація Комітету міністрів державам-учасницям CM/Rec(2011)7
про нове визначення медіа
(прийнята
Комітетом
міністрів
на 1121-му засіданні Заступників міністрів)

21

вересня

2011року

Вступ
Призначення ЗМІ
1.
З моменту своєї появи в якості засобів масової інформації медіа стали
найважливішим інструментом свободи висловлювань у публічній сфері, даючи людям
можливість реалізовувати своє право на пошук та отримання інформації. Медіа
пожвавлюють та забезпечують простір для публічних дебатів. Медіа пропонують
коментарі та думку в частині політичного діалогу, роблять внесок у встановлення
політичного порядку денного та формування громадської думки й нерідко намагаються
пропагувати певні цінності. Медіа прискіпливо вивчають справи суспільного й
політичного життя, питання приватного чи ділового характеру, чим забезпечують
більшу прозорість та підзвітність. Крім того, медіа навчають, розважають, забезпечують
культурне та творче вираження. Медіа також відіграють важливу роль в економіці,
створюють робочі місця та генерують доходи.
Медіа та демократія
2.
Свобода висловлювань, зокрема – право на пошук, передачу та отримання
інформації, та свобода медіа, яка з цього витікає, нерозривно пов’язані з істинною
демократією та демократичними процесами. В демократичному суспільстві люди повинні
мати змогу робити свій внесок та брати участь у процесах винесення рішень з
актуальних для них питань. Це стосується як локальних, національних, міжнародних
моделей врядування, так і інших окремих спільнот. У цьому контексті демократичне
врядування слід розуміти в широкому значенні разом з процесами приватного та
ділового життя, пов’язаними з питаннями публічної політики або колективних інтересів.
Весь контент, який надається медіа, потенційно впливає на суспільство незалежно від
закладеної в ньому вартості. Влада медіа може використовуватися неналежним чином
не на користь плюралізму та демократії – особливо в контексті значної концентрації
медіа.
Стандарти медіа та регулювання
3.
Всі держави-учасниці Ради Європи в межах своєї юрисдикції вдаються до
заходів забезпечення основоположного права на свободу висловлювань та інформації
відповідно до статті 10 Європейської Конвенції з прав людини (“Конвенція”, ETS № 5).
Це право не є абсолютним; воно передбачає обов’язки та відповідальність та може
ставати предметом обмежень відповідно до другого пункту статті 10 Конвенції.
4.
Історично так склалося, що до регулювання медіа підходять обґрунтовано
та зважено з огляду на їх великий вплив на суспільство та окремі права; регулювання
також є засобом управління недостатніми ресурсами на суспільне благо. Враховуючи їх
важливе значення для демократії, медіа стали предметом масштабної діяльності Ради
Європи в напрямку визначення стандартів. ЇЇ мета - забезпечення найвищої міри
захисту свободи медіа та скерування обов’язків і відповідальності. Будучи формою
втручання, будь-яке регулювання має і собі відповідати вимогам, передбаченим у статті
10 Європейської Конвенції з прав людини, та стандартам, що випливають з відповідної
практики Європейського Суду з прав людини.
Розвиток медійної екосистеми
5.
Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій та їх застосування в
засобах масової інформації призводять до істотних змін в медійній екосистемі, розуміння
якої в широкому значенні охоплює усіх дійових осіб та чинники, взаємодія яких
дозволяє медіа функціонувати та виконувати свою роль у суспільстві. Вона дозволяє
поширювати контент у великих масштабах новими способами, нерідко зі значно
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меншими витратами та невисокими вимогами технічного та професійного характеру. До
нових ознак належать безпрецедентні рівні взаємодії та залучення користувачів,
пропонуючи нові можливості для демократичного громадянства. Нові програми також
сприяють участі користувачів у процесі творення, поширення інформації й контенту,
розмиваючи межу між публічним та приватним спілкуванням. Властива медіа редакційна
практика урізноманітнюється, приймаючи нові методики, процедури та кінцеві
результати.
6.
З такими змінами в медійній екосистемі функціонування та існування
традиційних дійових осіб медіа та їх економічних моделей і професійних стандартів або
доповнюється іншими дійовими особами, або ці інші приходять їм на зміну. Нові дійові
особи перебирають на себе такі функції у процесі виробництва та розповсюдження
послуг медіа, які донедавна здійснювалися лише (або здебільшого) традиційними медіа
організаціями: це і творці контенту, конструктори прикладних програм та користувачі,
які одночасно виступають виробниками контенту. Низка “посередників” або
“допоміжних служб”, які нерідко походять з інформаційно-комунікаційного сектору,
включно з тими, хто виступає з самого початку основними вузлами або модулями
обміну (наприклад, оператори інфраструктури, мережі, платформи), життєво необхідна
для виходу медіа на аудиторію та доступу до них громадян. Послуги, що надаються
цими новими дійовими особами, стають життєво необхідними провідниками до
інформації; час від часу вони перетворюють посередників або допоміжні служби на
воротарів або гравців, що перебирають на себе активну роль в редакційних процесах
засобів масової інформації. Такі послуги доповнюють або, вряди-годи, частково
посідають місце дійових осіб традиційних медіа у виконанні таких функцій. Ролі кожної
дійової особи можуть легко змінюватися або плавно та непомітно перетікати з однієї в
іншу. Крім того, дехто з них розробляє послуги або прикладні програми, які
забезпечують їм домінуючу позицію на національному та навіть на глобальному рівні.
Нове визначення медіа, що вимагає зваженого та диференційованого
підходу
7.
Попри зміни в екосистемі, роль медіа в демократичному суспільстві, хай
навіть і з додатковими інструментами (взаємодії та залучення), не змінилася. Отже,
політика стосовно медіа має сповна враховувати ці та майбутні перетворення у
визначенні поняття медіа, яке має відповідати належним чином такій плинній та
багатовимірній реальності. Усім дійовим особам – новим чи традиційним - які діють у
межах медійної екосистеми,
слід за пропонувати таку політичну базу, яка
гарантуватиме належний рівень захисту та забезпечить чітке визначення їх обов’язків
та відповідальності відповідно до стандартів Ради Європи. Відповідь має бути зваженою
та диференційованою і відповідати тій ролі, яку послуги медіа відіграють у процесах
виробництва та поширення контенту. Слід також приділяти увагу потенційним формам
втручання у належне функціонування медіа або їхньої екосистеми - в тому числі,
шляхом непрямої дії проти економічної або операційної інфраструктури медіа.
Комітет міністрів, згідно з умовами статті 15. b Статуту Ради Європи, рекомендує
державам-учасницям:
– прийняти нове широке визначення медіа, яке охоплюватиме усіх дійових
осіб, залучених у виробництво та поширення, поширюючись на потенційно велику
чисельність громадян, контент (наприклад, інформація, аналіз, коментар, думка, освіта,
культура, мистецтво та розваги в текстовій, аудіо, візуальній, аудіовізуальній чи іншій
формі) та прикладні програми, які створюються з метою сприяння інтерактивним
засобам масової інформації (наприклад, соціальним мережам) або іншим масштабним
інтерактивним видам діяльності на основі контенту (наприклад, онлайновим іграм),
зберігаючи при цьому (в усіх таких випадках) редакційний контроль або нагляд над
контентами;
– розглянути питання регуляторних потреб відносно усіх дійових осіб, які
надають послуги або продукти в медійній екосистемі, з метою забезпечення гарантій
права людей на пошук, отримання та передачу інформації відповідно до статті 10
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Європейської Конвенції з прав людини, та поширити на таких дійових осіб відповідні
гарантії недопущення втручання, яке іншим чином може серйозно вплинути на права,
передбачені у статті 10, включно з тими ситуаціями, коли ризик виникає у зв’язку з
неправомірним самообмеженням або самоцензурою;
– застосувати критерії, передбачені у додатку до Рекомендації, з
урахуванням зваженої та диференційованої відповіді, до дійових осіб, які
охоплюються новим значенням медіа, виходячи з відповідних стандартів Ради Європи
стосовно медіа, беручи до уваги специфіку їх функцій у медійному процесі та їх
потенційний вплив і важливе значення у забезпеченні або зміцненні належного
врядування в демократичному суспільстві;
– залучатися до діалогу з усіма дійовими особами в медійній екосистемі з
метою забезпечення ознайомлення їх з відповідною законодавчою базою; запрошення
традиційних та нових медіа до обміну належними практиками та у відповідних випадках
консультацій між ними з метою формування інструментів саморегулювання –
наприклад, кодексів поведінки, в яких будуть враховуватися та вноситися у прийнятній
формі загальноприйняті медійні та журналістські стандарти;
– приймати
стратегії
поширення,
формування
або
забезпечення
прийнятних рівнів надання публічних послуг, які гарантуватимуть задовільний
рівень
плюралізму,
урізноманітнення
контенту
та
споживчого
вибору
і
забезпечуватимуть ретельне вивчення або моніторинг нових напрацювань;
– не послаблювати увагу до вирішення ситуацій великої концентрації в
медійній екосистемі, яка може призводити до неналежного використання здатності
дійової особи формувати або впливати на громадську думку чи вибір людей, що може
мати потенційно серйозні наслідки для врядування, а плюс до того ще й на політичний
плюралізм та демократичні процеси, особливо коли у цьому відношенні набувають
актуальності нові види послуг, прикладних програм або платформ;
– вживати заходи індивідуально або колективно з метою поширення таких
підходів на відповідних міжнародних форумах.
Додаток до Рекомендації CM/Rec(2011)7
Критерії визначення належності до медіа та методичні рекомендації щодо
зваженої та диференційованої відповіді
Вступ
1.
Демократія та свобода висловлювань вимагають від держав-учасниць
утримання від неправомірного втручання у медіа. Державам-учасницям також слід
запроваджувати заходи на упередження з метою сприяння свободі, незалежності,
плюралізму та розмаїттю медіа та захисту діяльності, яка забезпечує адекватне
функціонування медійної екосистеми в її широкому розумінні, та поширювати їх на всіх
дійових осіб та чинники, взаємодія яких дозволяє медіа функціонувати та виконувати
свою роль у суспільстві.
2.
Наявна політична база має бути зрозумілою, а наслідки її застосування передбачуваними. ЇЇ слід формулювати в напрямку захисту та сприяння свободі
висловлювань, розмаїттю та плюралізму, визначення обов’язків та відповідальності усіх
дійових осіб медійної екосистеми, які підлягають суворим обмеженням, що
передбачуються у статті 10 Європейської Конвенції з прав людини, та тлумачаться у
відповідній практиці Європейського Суду з прав людини.
3.
Політика, а конкретніше - регуляторні процеси, мають забезпечувати
належну увагу до того принципу, що як форма втручання, будь-яке регулювання має
саме по собі відповідати вимогам, передбаченим у статті 10 Європейської Конвенції з
прав людини, та стандартам, що витікають з практики Європейського Суду з прав
людини. Таким чином, регуляторне забезпечення має відповідати на нагальні соціальні
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потреби, а зважаючи на матеріальний вплив, воно має бути пропорційним тим цілям, які
переслідує.
4.
За декілька років Рада Європи сформувала значну сукупність стандартів
медіа з метою надання допомоги директивним органам у їх необхідному намаганні
запропонувати медіа такий захист, який потрібен для їх належного функціонування,
формування відповідної політики та регуляторної діяльності. З метою надання допомоги
державам-учасницям з питань реалізації Рекомендації стосовно нового значення медіа,
у цьому Додатку пропонуються методичні рекомендації, які з одного боку допоможуть
розпізнавати чи то конкретну діяльність, послуги, або дійових осіб, які підпадають під
категорію медіа (Частина I), чи то, з іншого боку, спонукатимуть до зваженого та
диференційованого підходу до правил різних напрямків діяльності, послуг або дійових
осіб в частині медійної екосистеми (Частина II).
5.
Результати перевірки діяльності, послуг або дійових осіб у світлі критеріїв
(та показників) мають допомагати у визначенні необхідності та міри необхідності
визначення порядку або регламентів та
напрямків застосування відповідної
законодавчої бази (відносно свобод та обов’язків). Наприклад, політичні відповіді
стосовно медіа, що зосереджуються на нових послугах, можуть відрізнятися від
відповідей щодо тих медіа, які пропонують платформу для політичних дебатів або
розваг, які, в свою чергу, різняться в діапазоні від прибуткової діяльності до поширення
контенту через засоби масової інформації.
6.
Задля цього, виходячи з чинних стандартів Ради Європи, в Частині II
директивним органам надаються методичні рекомендації стосовно застосування
стандартів медіа до нової діяльності, послуг або дійових осіб медіа. Вона також
пропонує можливість вирішення або зміцнення перспективи гендерної рівності у
відповідь на заклик Комітету міністрів Ради Європи у Мадридській Декларації “Зробимо
гендерну рівність реальністю” (12 травня 2009 р.) та заклик, який прозвучав у
доповіді “Жити разом. Поєднуючи розмаїття та свободу в Європі 21-го століття”, з якою
група видатних осіб виступила перед Комітетом міністрів у м. Стамбул 10 травня 2011 р.
7.
Диференційований та зважений підхід вимагає забезпечення переваг для
кожної дійової особи, чиї послуги визначаються як діяльність медіа, посередника чи
допоміжної служби, від захисту належної форми (диференційований) та належного
рівня (зважений), та визначення меж відповідальності згідно зі статтею 10 Європейської
Конвенції з прав людини та іншими відповідними стандартами, розробленими Радою
Європи.
8.
Слід також згадати те, що новіші чи такі, що з’являються, режими масового
поширення та доступу до контенту і в цьому зв’язку збереження, обробки та
використання даних можуть мати чималий вплив на права, які захищаються
положеннями статті 10 Європейської Конвенції з прав людини.
Частина I
Критерії та показники медіа
Попередні ремарки
9.
Директивні органи у сфері медіа запрошуються до врахування наступних
критеріїв при розгляді питання, чи слід відносити окрему діяльність, послуги чи дійових
осіб до медіа.
10.
Далі надаються шість критеріїв, до кожного з яких додається комплекс
показників, які мають допомогти директивним органам у визначенні медіа та діяльності
медіа в новій екосистемі. Міра відповідності критеріям дозволить розпізнати, чи
виходить на звання медіа нова комунікаційна послуга, або чи має вона ознаку
діяльності посередника або допоміжної служби медійних послуг. Показники мають
дозволити встановити як факт відповідності, так і міру відповідності окремому
критерію. Для відповідності критерію не обов’язково мають задовольнятися всі
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показники. Деякі показники – наприклад, професійних стандартів та стандартів медіа –
асоціюються не з одним критерієм.
11.
Аналогічно, не всі критерії мають однакову вагу. Відсутність певних
критеріїв – наприклад, мети (критерій 2), редакційного контролю (критерій 3), або
охоплення аудиторії та поширення (критерій 5), матимуть тенденцію до дискваліфікації
послуги та невіднесення до медіа.Певні критерії можуть не задовольнятися –
наприклад, наміру (критерій 1) або суспільного очікування (критерій 6), або не одразу
виявлятися, що не має автоматично дискваліфікувати послугу від віднесення до медіа,
але якщо вони присутні, то можуть нести в собі істотну вагу.
12.
При розгляді критеріїв слід враховувати як власні характеристики та риси
провайдера послуг, так і становлення провайдера послуг як медіа, що може
позначатися на способі прояву редакційного контролю (критерій 3) або сприйнятті
власного професіоналізму (критерій 4). Відповідно, усі критерії (та показники) слід
застосовувати у гнучкий спосіб з їх тлумаченням у контексті даної ситуації або реалії. У
новому комунікаційному оточенні закликаємо до постійної уваги – адже роль та
діяльність дійової особи можуть легко змінюватися та плавно і плинно перетікати з
однієї в іншу, що може мати вплив на ступінь відповідності тому чи іншому критерію, а
отже – і потенційну класифікацію як медіа.
13.
Загальноприйнятою рисою медіа є її роль у суспільстві та вплив на
суспільство або означення демократичних процесів. Вплив може розглядатися в частині
наведених далі критеріїв. Однак, зважаючи на високу суб’єктивність в оцінюванні
впливу, його не слід розглядати як визначальний чинник. Увесь контент медіа має
потенційний вплив на суспільство незалежно ні від величини даного сегменту
населення, ні від тої цінності, яку йому приписує суспільство в цілому.
14.
Результат такого аналізу слід враховувати при формуванні політики у
сфері медіа та при градуюванні її застосування, яке завжди має бути предметом
застережень у вигляді суворої необхідності та мінімального втручання. Також він
позначатиметься на мірі застосування стандартів медіа Ради Європи та на механізмах їх
застосування. Це передбачає необхідність реагувати гнучко на даний конкретний
випадок (тобто, диференційовано) та зважено за призначенням. Реагування також має
враховувати як власні характеристики та риси провайдера послуг, так і процес
становлення провайдера послуг як медіа.
15.
Посередники та допоміжні служби в медійній екосистемі можуть різнитися
від медіа у зв’язку з тим, що вони можуть відповідати певним наведеним далі критеріям
або показникам, але вони, як правило, не відповідають деяким головним критеріям –
наприклад, редакційного контролю (критерій 3) або мети (критерій 2). Однак, вони
нерідко відіграють суттєву роль, яка може давати їм значну владу в напрямку
охоплення аудиторії та контролю або нагляду над контентом. В результаті, посередники
та допоміжні служби можуть нерідко перебирати на себе активну роль у редакційних
процесах засобів масової інформації. Таким чином, державам-учасницям слід уважно їх
розглядати при формуванні політики у сфері медіа, і особливо уважно слід ставитися до
власних позитивних і негативних обов’язків, що витікають зі статті 10 Європейської
Конвенції з прав людини. Це може закликати до диференційованого політичного
реагування у відношенні до них (адаптованого до конкретних посередників або
допоміжних служб) з урахуванням специфіки даної ситуації (наприклад, коли їх дія
може позначатися на плюралізмі або здатності медіа, які обслуговуються даними
посередниками або допоміжними службами, виконувати своє призначення, нормально
функціонувати або продовжувати надавати свої послуги).
Критерій 1 – Намір діяти як медіа
Показники
Віднесення себе до медіа
Типові для медіа методи роботи
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Зобов’язання витримувати професійні стандарти медіа
Практична підготовка до діяльності в напрямку засобу масової інформації
16.
Воля дійової особи – важливий чинник при вирішенні питання віднесення
самої дійової особи, декількох або всіх її послуг та продуктів до медіа. Він також
дозволяє насамперед визначитися з політичним розрізненням, виходячи з власного
сприйняття різними дійовими особами своєї діяльності та послуг.
17.
Намір діяти як медіа може виражатися суб’єктивними засобами (наприклад
– проголошенням себе медіа, маркуванням, брендом, декларуванням мети, визначенням
головного завдання або бізнес плану, в яких декларуються цілі медіа або журналістські
цілі) та може бути однозначним і навіть офіційно зареєстрованим (як у випадку
реєстрації підприємницької діяльності, декларування мети у статуті компанії). Такі
суб’єктивні показники можуть відноситися до інших критеріїв – мети (наприклад,
рішення надавати регулярно обновлювані новини), редакційного контролю чи
професійних стандартів.
18.
Більш конкретно намір може розкриватися прийняттям редакційної
політики або обов’язку витримувати професійні або етичні стандарти, що є типовими
для медіа. Редакційна політика або зобов’язання також можуть закладатися
в положення та умови користування, в яких користувачам послуги надається
пояснення виду контенту або поведінки, прийнятних або неприйнятних для оператора.
19.
Членство у професійних медіа організаціях або професійних організаціях,
які пропагують або забезпечують виконання кодексів етики або належної практики,
долучаються до інших форм саморегулювання, що є типовими для медіа, є також
релевантним разом з вибором працівниками (наприклад, журналістами) виконання
певних функцій, посадових інструкцій, навчання та навіть вибором професійного
страхування (наприклад, проти дефамації), які їм пропонуються.
20.
Намір також можна вивести з тих дій, які були вчинені (наприклад,
відкриття господарської діяльності або платформи та комплектування штату тощо) з
метою виробництва та поширення на широку аудиторію типового медіа контенту
(наприклад, інформації, аналізу, коментарів, думки, освіти, культури, мистецтва та
розваг у текстовій, аудіо, візуальній, аудіовізуальній формі).
21.
У новому комунікаційному оточенні це поширюється на дію, спрямовану на
організацію, формування чи відбір (наприклад, за алгоритмом) та поширення
наведеного вище контенту на потенційно велику чисельність громадян через засоби
масової інформації. Це також поширюється на операційні прикладні програми для
онлайнових
просторів
колективного
користування,
створених
на
підтримку
інтерактивних засобів масової інформації (або засобів масової інформації в сукупності),
або інших видів масштабної інтерактивної діяльності на основі контенту. Це може,
зокрема, підтверджуватися засобами, конфігурацією або структурою, які створювалися
для засобів масової інформації (наприклад, платформа або ширина смуги, які
уможливлюють вихід на масову аудиторію).
22.
Хоча намір і є важливим критерієм, сам по собі він недостатній для
розгляду або ставлення до дійової особи чи будь-якої з її послуг чи продуктів як до
медіа.
Критерій 2 – Мета та основоположні цілі медіа
Показники
Виробництво, узагальнення або поширення медіа контенту
Експлуатація прикладних програм чи платформ, призначених сприяти
інтерактивним засобам масової інформації або засобам масової інформації в
сукупності (наприклад, соціальним мережам)та(або) забезпечувати масштабну
інтерактивну діяльність на основі контенту (наприклад, онлайновим іграм)
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За
основоположними
цілями
(задачами)
медіа (пожвавлення
та забезпечення простору для публічних дебатів та політичного діалогу, формування та
вплив на громадську думку, пропагування цінностей, сприяння перевіркам та
підвищенню прозорості й підзвітності, освіта, розваги, забезпечення культурного та
художнього вираження, створення робочих місць, отримання доходів або найчастіше –
поєднання усього зазначеного вище)
Періодична зміна та оновлення контенту
23.
Попри зміни в медійній екосистемі, мета й основоположні цілі(задачі) медіа
в цілому залишаються незмінними, а саме: надання або поширення контенту на
широкий загал та забезпечення простору для різноманітної інтерактивної діяльності.
Медіа – це найважливіший інструмент свободи висловлювань.
24.
Мета та основоположні цілі(задачі) медіа залишаються вирішальним
чинником – особливо в частині їх ролі та впливу на суспільство. Вони стали ознаками,
обраними для визначення медіа, і дуже актуальні у творенні політики стосовно медіа і
регуляторних процесах. Отже, вони стають важливим інструментом у формуванні
диференційованого та зваженого реагування.
25.
Бажання впливати на громадську думку, яке є традиційно одним з
ключових показників визначення медіа або пов’язаної з медіа діяльності, проявляється
в присвяченні контенту питанням публічних дебатів та інтересів та в намаганні вийти на
широкий загал. Підтвердження такого впливу та наслідків для суспільства можна
знайти в дослідженнях з питань достовірності та довіри до медіа та їх здатності досягати
таких основоположних цілей, пов’язаних з демократичними процесами (у цьому
контексті див. критерії 5 та 6, пов’язані з охопленням аудиторії, поширенням та
очікуванням громадян).
26.
Однак, судження про цінність у зв’язку з контентом не слід робити
визначальним чинником у дискваліфікації належності послуг, діяльності або дійових
осіб до медіа. Увагу, зокрема, слід приділяти ризикові виключення певної діяльності з
розгляду в класифікації медіа через її інноваційні методи, а не основні риси. Відповідне
значення має компонування, узагальнення, відбір або за певних обставин навіть
реклама контенту з метою широкого поширення. Залежно від міри відповідності
критеріям, може виникати потреба у розрізненні поняття виробника від медіа
(наприклад, на платформах інформаційного обміну, які підлягають ледь помітному
редакційному контролю або регулюванню за фактом). У цьому зв’язку може бути
корисним посилання на інтерактивний контент традиційних медіа або контент,
сформований користувачем (наприклад, колективно, за участі аудиторії, формати
телефонних дзвінків, вікторин або ток-шоу). Це може позначатися на мірі та методах
застосування до них правил, які поширюються на медіа.
27.
Уже є сформовані та, безперечно, будуть і надалі розроблятися нові бізнес
моделі для пов’язування діяльності, орієнтованої на прибуток, з поширенням контенту.
Деколи це знаходиться в центрі діяльності медіа, а отже – може бути корисним при
визначенні та віднесенні до категорій основоположних медійних послуг та діяльності,
розгляді питань політики та регуляторних наслідків.
1.
28.
Слід також належним чином розглядати питання періодичної або
регулярної зміни або оновлення контенту. Цей показник медіа має застосовуватися
передбачливо, зважаючи на важливе значення постійної зміни або такої, що
трапляється час від часу. Крім того, в новому комунікаційному середовищі, де
користувачі отримують значний контроль над встановленням та визначенням часу
доступу до контенту, оновлення або зміна можуть ближче стосуватися діяльності
користувача, а не визначення часу або самого по собі контенту. Це особливо стосується
послуг, пов’язаних з онлайновими просторами колективного користування, створеними
з метою сприяння колективним інтерактивним засобам масової інформації в сукупності
або іншій масштабній інтерактивній діяльності.
Критерій 3 – Редакційний контроль
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Показники
Редакційна політика
Редакційний процес
Модерація
Редакційна колегія
29.
Редакційна свобода або незалежність – це суттєва вимога для медіа, що
безпосередньо походить від свободи висловлювань, права на власну думку, отримання
та передачу інформації, гарантованих за статтею 10 Європейської Конвенції з прав
людини. Низка чинних стандартів Ради Європи забезпечує методичні рекомендації,
створені з метою збереження та сприяння редакційній свободі або незалежності.
Зворотна сторона медалі – це власний редакційний контроль та нагляд над контентом,
відповідальність за редакційні рішення.
30.
Редакційний контроль може визначатися власними політичними рішеннями
дійових осіб стосовно викладення або поширення контенту, та за способом його
надання або організації. Традиційні медіа інколи оприлюднюють чітку редакційну
політику виключно в письмовому варіанті, але її принципи також можна знайти в
інструкціях чи критеріях відбору або обробки (наприклад, перевірки або ухвалення)
контенту. В нових комунікаційних середовищах редакційна політика може бути
закладена у визначенні головних завдань, положеннях та умовах користування (які
можуть містити дуже докладні положення про контент), або може проголошуватися
неофіційно у формі дотримання певних принципів (наприклад, мережевий етикет,
девіз).
31.
Відсутність фізичного оголошення медіа редакційного контролю не має
саме по собі розглядатися як ознака його відсутності. Редакційний процес передбачає
комплексний порядок роботи та правила, за якими здійснюється процес прийняття
рішень стосовно контенту. У медійному середовищі, що з’являється, існує багато
прикладів поетапного розвитку та консолідації редакційного процесу у ході становлення
медіа. Як відбувалося і в засобах інформації історичного спадку, контроль над
контентом може набувати різних рівнів та інтенсивності, які можуть сприйматися лише
його малою часткою.
32.
Редакційний процес може залучати користувачів (наприклад, колегіальний
розгляд та запити на зняття), коли остаточні рішення приймаються відповідно до
внутрішньо встановленого процесу та з огляду на визначені критерії (регулювання за
фактом). З огляду на контент, сформований користувачами, нові медіа нерідко
вдаються до регулювання за фактом (яке часто називають пост-модерацією), яке на
перший погляд може здатися непомітним. Редакційні процеси також можуть бути
автоматизованими (наприклад, у випадку прогнозованих алгоритмів відбору контенту
або порівняння контенту з авторським матеріалом).
33.
У певних випадках редакційний контроль може бути більш очевидним у
відношенні до відібраного або поширеного контенту чи контенту, пов’язаного з
прибутковою діяльністю (наприклад, рекламою), ніж до іншого (наприклад, матеріалу,
сформованого користувачами). У свою чергу, частина контенту (наприклад, реклама)
може знаходитися під прямим контролем третьої особи на засадах договору з
агентством. Медіа, що склалися історично, мають тенденцію вдаватися до редакційного
контролю ex ante (або попередньої модерації) відносно певних послуг або діяльності
(наприклад, друковані ЗМІ або деякі мовники), але не до інших (наприклад,
колективно, за участі аудиторії, формати телефонних дзвінків, вікторин або ток-шоу).
34.
Працівники, яким довірили виробництво, випуск, збір, перевірку, обробку
або ухвалення контенту, виступатимуть індикатором редакційного контролю чи
нагляду. Існування редакційних колегій, призначених інспекторів або керівників, які
мають редакційні повноваження чи домовленості щодо реагування або роботи з
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запитами чи скаргами користувачів
цьому відношенні.

на контент, забезпечить практичну допомогу в

35
Слід ще раз зазначити, що різні рівні редакційного контролю крокують в
ногу з різними рівнями редакційної відповідальності. Різні рівні редакційного контролю
або редакційних методів (наприклад, ex anteпорівняно з ex post регулюванням)
закликають до диференційованих відповідей та майже напевно дозволяють зважувати
відповідь найкращим чином.
36.
Таким чином, провайдера посередницької або допоміжної послуги, який
допомагає медіа функціонувати або забезпечувати до них доступ, але сам не здійснює
або не має здійснювати редакційний контроль, а отже, несе обмежену або зовсім не
несе редакційної відповідальності, не слід вважати медіа. Утім, їх дії можуть мати
відповідне значення у медіа контенті. Тим не менш, дію провайдера посередницьких
або допоміжних послуг в результаті правового обов’язку (наприклад, зняття контенту у
відповідь на наказ суду) не слід вважати редакційним контролем у наданому вище
значенні.
Критерій 4 – Професійні стандарти
Показники
Зобов’язання
Порядок дотримання
Порядок розгляду скарг
Утвердження прерогатив, прав або привілеїв
37.
З плином часу ЗМІ вибудували довіру завдяки компетентності та
професіоналізму своїх кадрів – зокрема, журналістів. Колективно вони заявили про
свою готовність зберігати свої цінності в широкому спектрі декларацій, статутів та
кодексів, які вони намагаються поширити на сектор в цілому та передати своїм колегам
– зокрема, новачкам у професії. Окремі медіа посилили це власними внутрішніми
регламентами, штатним регулюванням, інструкціями та нормами процедур та
стилю. Саморегулювання також свідчить про важливе значення медіа та журналістики
для наших суспільств й особливо для демократії.
38.
Як би воно не формулювалося, дотримання власної етики, деонтології та
стандартів цього фаху – це потужний показник медіа; стандарти, які часто згадуються в
цьому контексті – це правдивість, відповідальність, свобода висловлювань та ЗМІ,
рівноправність, справедливість та журналістська незалежність. В нових медіа ознаки
цього критерію можуть бути не такими очевидними, але він може знаходитися у
визначенні головних завдань, штатному регламенті або в положеннях та умовах
користування. Також свою роль може відігравати відбір кадрів, покладені на них
завдання, методичне забезпечення якості їх роботи, професійний стаж та
компетентність.
39.
Етика, деонтологія та стандарти ЗМІ (та журналістів) створюють основу
систем підзвітності медіа. Існує широкий спектр систем підзвітності медіа; сюди входять
ради з питань медіа або преси, омбудсособи (в тому числі - внутрішні захисники прав
користувачів), неформальний колегіальний (медіа) розгляд, низка формальних та
неформальних процесів, які дозволяють притягувати медіа до відповідальності за
ефективність роботи або здійснювати перевірки на предмет дотримання етики.
40.
Системи відповідальності медіа поширюються на порядок розгляду скарг
та існування органів, на які покладаються завдання вивчення скарг та винесення
рішення стосовно відповідності професійним стандартам. У цьому зв’язку слід приділяти
увагу наявності типових для медіа правових засобів захисту (наприклад, відповідь,
спростування, вибачення) або інших засобів задоволення скарг стосовно поширеного
контенту.
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41.
Що до нових медіа, принаймні частина онлайнової журналістської
спільноти прийняла, зокрема, кодекси поведінки чи кодекси етики для блогерів. Тим не
менш, блогерів слід вважати медіа лише за умови, що вони достатньою мірою
відповідають критеріям. За відсутності саморегулювання внесок у формування
стандартів (наприклад, відносно приватного життя чи захисту персональних даних,
захисту дітей від згубного контенту) також роблять національні та міжнародні рішення
або судова практика (наприклад, рішення вітчизняних суддів, уповноважених органів з
питань захисту даних, міжнародних органів включно з Європейським Судом з прав
людини).
42.
Переваги від захисту або привілеїв, які пропонуються медіа, можуть бути
дуже показовими. До прерогатив, прав та привілеїв, які можуть обстоюватися медіа або
журналістами, та які повинні мати відповідне законодавче забезпечення, належать такі:
захист джерел; вільне спілкування та захист від вилучення журналістських матеріалів;
свобода пересувань та доступу до інформації; право на акредитацію; захист від
порушення вимог законодавства про дискредитацію та дифамацію (наприклад, захист з
огляду на правдивість та достовірність інформації, добросовісної роботи в інтересах
громадян).
Критерій 5 – Охоплення аудиторії та поширення
Показники
Фактичне поширення
Засоби масової інформації в сукупності
Ресурси для охоплення аудиторії
43.
З метою досягнення викладених вище цілей медіа намагаються охопити
велику кількість громадян. Медіа або засоби масової інформації традиційно визначалися
як опосередкована публічне спілкування, спрямоване на велику аудиторію та відкрите
для всіх. Таким чином, охоплення або фактичне поширення (наклад, глядачі або
користувачі) – це важливий показник при визначенні медіа та їх відмежуванні від
приватного спілкування включно з приватним спілкуванням, яке відбувається в
публічному просторі (яке саме по собі не є медіа, але може бути включене до складу
медіа або засобів масової інформації в сукупності). Однак, єдиного або спільного
розуміння поняття масова або велика аудиторія не існує; воно може легко коливатися
від спільноти на територіальних засадах, за інтересами або на інших засадах
(наприклад, цільова аудиторія для місцевих, професійних або комунальних медіа) до
потенційно глобальних аудиторій (у випадку супутникового телебачення або певних
Інтернет послуг).
44.
Технології, які роблять можливим нелінійне донесення контенту, на запит,
доступ на певних умовах, розгортання контенту, доставленого в електронному форматі,
персоналізацію контенту або односпрямовану передачу, приносять новий вимір у цей
термін та принесли новий вимір у засоби масової інформації. Так само й Інтернет має
потенціал для підтримки повного спектру як публічного (один на багатьох, багатобагатьом) спілкування, так і групового (декілька осіб з декількома) та приватного
спілкування (один на один); а той факт, що таке спілкування відбувається в Інтернеті
(публічному просторі), не обов’язково означає, що це медіа.
45.
Для оцінки охоплення слід звертати увагу на сукупну аудиторію, а саме –
на всіх тих, хто знаходиться на одній платформі, або користується послугою одного
напрямку або на кого можна вийти з контентом, виготовленим, скомпонованим,
відібраним, узагальненим або розповсюдженим одним оператором, плюс у тих
випадках, коли постачання або доступ до контенту відбувається не одночасно. Може
бути зручніше розглядати окремо питання контенту, який користувач шукає, та того,
який безпосередньо або опосередковано пов’язаний з прибутковою діяльністю
оператора послуги. Таким чином, тут уже доречним стає число зареєстрованих
користувачів.
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46.
Зазначене вище відповідає прецедентному праву, яке передбачає тонку
межу між приватним та публічним спілкуванням; в результаті, оприлюднення контенту в
соціальних мережах виходить на наслідки, відповідні для публічного спілкування.
Однак, це не тягне за собою поділ користувачів на категорії медіа (що давало б їм
доступ до прерогатив або привілеїв медіа чи журналістів). Для відповідності цьому
критерію провайдер контенту має вдатися до конкретних кроків з метою спрямування
або проекції контенту на вимір засобів масової інформації; про такий вихід на аудиторію
може свідчити або звернення до достатньої ширини смуги, або розробка придатних
платформ розповсюдження. У цьому відношенні слід звертати увагу на можливість
швидкого розвитку.
47.
Нова плинна екосистема дозволяє медіа легко працювати в межах інших
медіа, а операторам взаємодіяти, інколи розмиваючи межі між ними. Отже, розрізнення
їх відповідних ролей матиме значення для розпізнавання і відповідних обов’язків. Цьому
процесові може сприяти вивчення міри відповідності прибулого суб’єкта критеріям
медіа. Це також важливо з огляду на те, щоб надмірно не розтягувати поняття медіа та
не включати до нього неправомірно тих користувачів, які виготовляють або беруть
участь у формуванні контенту.
48.
Разом з іншими критеріями вимір повністю закритих онлайнових просторів
колективного користування, призначених для сприяння інтерактивним комунікаціям,
має дозволяти визначатися з тим, чи є вони медіа. Утім, за самим лише фактом
обмеженого доступу не слід автоматично дискваліфікувати їх (це можна порівнювати з
підписними медіа послугами).
49.
Цей рівень охоплення та поширення є важливим критерієм, який,
зрозуміло, має вплив на диференційований та зважений підхід. Якщо охоплення та
поширення невеликі, послугу не слід вважати медіа. Однак, це слід розглядати з
урахуванням розміру ринку, потенційної аудиторії, бази користувачів, а також –
потенційного впливу. Відсутність достатньо великого охоплення та поширення не
перешкоджає вважати даний напрямок за медіа, але в усіх таких випадках ці обставини
матимуть вплив на диференціацію та градацію.
Критерій 6 – Очікування громадян
Показники
Наявність
Плюралізм та розмаїття
Достовірність
Повага до професійних та етичних стандартів
Відповідальність та прозорість
50.
Очікування громадян здебільшого відповідають названим критеріям (та
відповідним показникам). Вони чекають, що медіа є та будуть на місці, коли громадяни
забажають звернути на них свою увагу. Не беручи до уваги перерви в роботі або
тимчасове
зупинення,
медіа
послуги
вважаються
неперервними
та
широкодоступними (це не виключає з розгляду послуги підписні або на умовах
членства).
51.
Загалом, громадяни розпізнають медіа та значною мірою покладаються на
медіа в питаннях надання інформації та іншого контенту. Вони сподіваються, що
контент буде вироблятися за відповідними стандартами. В демократичному суспільстві
вони покладаються на наявність цілого спектру джерел інформації та сподіваються, що
контент буде різноманітним і відповідатиме інтересам різних сегментів суспільства.
52.
Очікування громадян можуть різнитися залежно від мети та характеру
окремих медіа. Від суспільних медіа очікування вищі, ніж від певних інших медіа. Від
медіа новин, звісно, очікують їх постійного оновлення та періодичного поширення.
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Громадяни навіть мають свої очікування стосовно контенту комерційної природи, і вони
підіймаються вище відносно медіа або медіа контенту, призначеного для неповнолітніх.
53.
Щоб мати змогу виконувати свою роль та досягати мети, медіа мають
заробити довіру населення. Залежно від заявленої або усвідомлюваної мети,
редакційної політики, моделі фінансування та впливу, варіюється і довіра до медіа з
боку населення. Формування професійних та етичних стандартів великою мірою
відображає очікування людей. Однак, саморегулювання не завжди можна вважати
достатнім, і громадяни звертають погляди до органів державної влади, які мають
забезпечити мінімальні гарантії. Також є очікування стосовно прозорості та
відповідальності.
Вищі
рівні
очікуваної
довіри,
стандартів,
прозорості
та
відповідальності не обов’язково означають вихід на більшу аудиторію, поширення або
вплив.
54.
Очікування громадян в даному суспільстві можуть деякою мірою
пояснювати зацікавленість та увагу законодавців до цієї теми та чинної нормативної
бази (включно зі спів регулюванням). В глобальному суспільстві, в якому медіа не
знають кордонів, існує сподівання на деякої міри гармонізацію разом з розумінням того,
чим є медіа. Отже, тут можуть набувати актуальності порівняльні варіанти рішень.
55.
Рівень та природа очікувань громадян може швидко змінюватися як щодо
самих медіа, так і щодо ролі тих, хто визначає політику, залежно від того, чи є
відповідність іншим критеріям та якою мірою.
Частина II
Стандарти, що поширюються на медіа в новій екосистемі
Попередні ремарки
56.
Мета цієї частини полягає в тому, щоб запропонувати методичні
рекомендації тим, хто визначає порядок застосування медіа стандартів до діяльності
нових медіа, послуг або дійових осіб в зважений або диференційоваий спосіб. Крім
того, вона забезпечує матеріальну базу для реалізації рекомендації, яку державиучасниці залучають до діалогу з усіма дійовими особами в медійній екосистемі з метою
їх належного ознайомлення з чинними законодавчими рамками. Вона також допоможе
дійовим особам медіа в саморегулюванні, до якого вони можуть вдатися.
57.
Хоча й очікується, що ця Рекомендація про нове значення медіа та
Частина I цього додатку витримають іспит часом через їх широку природу, цю частину,
яка має більш прагматичний характер, може виникати необхідність періодично
доопрацьовувати, адаптувати, переглядати у світлі змін у медійній екосистемі.
58.
На медіа та журналістів поширюється дія загальних правових норм (тобто,
тих, які не стосуються конкретно медіа: цивільного, комерційного, корпоративного,
податкового або карного законодавства). Однак, зважаючи на потреби та роль медіа в
суспільстві, може виникати потреба в тлумаченні окремо для медіа певних загальних
положень (наприклад, про дефамацію, спостереження, зупинку та обшук, державні
таємниці або корпоративну конфіденційність), або необхідність перевіряти їх
застосування з метою недопущення зловживань, які негласно перешкоджатимуть
свободі медіа.
59.
Підлягаючи дії такого принципу, що як форма втручання, регулювання
медіа має відповідати вимогам суворої необхідності та мінімального втручання, окремі
регуляторні рамки мають відповідати потребі захисту медіа від втручання (визнаючи
прерогативи, права та привілеї поза межами загального права, або забезпечуючи рамки
для їх реалізації), управління недостатніми ресурсами (забезпечуючи плюралізм та
розмаїття медіа – підтв. першого пункту статті 10, in fine, Європейської Конвенції з прав
людини) або визначення обов’язків медіа (в рамках суворих меж, передбачених у
другому пункті статті 10 Конвенції та відповідної практики Європейського Суду з прав
людини). Такими міркуваннями визначалася структура цієї частини додатку.
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60.
В кожному випадку надається вказівка на існуючі стандарти Ради Європи,
а їх застосування в новому медіа середовищі стисло пояснюється. Жодної спроби
встановити стандарти у вичерпний спосіб немає. У відібраних стандартах слід вбачати
приклади, які можуть дещо спонукати до застосування інших стандартів Ради Європи.
Зважаючи на природу та поширення дії цього інструменту, методичні рекомендації
надаються в дуже загальних рисах; точніші методичні рекомендації мають виводитися з
відповідних інструментів Комітету міністрів з питань формування стандартів
(пропонований перелік надається наприкінці цього розділу). Застосування стандартів
має відповідати та розгортатися разом з розвитком дійових осіб, послуг та діяльності
медіа.
A. Права, привілеї та прерогативи
Показники
Свобода медіа та редакційна незалежність
Свобода від цензури
Захист
від
зловживання
охолоджувального ефекту

законами

по

дефамацію

та

ризик

61.
Без незалежних медіа немає справжньої демократії. Свободу медіа слід
розуміти в загальному значенні. Вона охоплює свободу висловлювань та право на
поширення контенту. Як передбачається у статті 10 Європейської Конвенції з прав
людини, це право має гарантуватися незалежно від кордонів. Дійові особи повинні мати
змогу розпочинати медійну діяльність або переходити без неправомірних ускладнень
від приватних або напівприватних комунікацій в публічному просторі до засобів масової
інформації. Зокрема, це має відбуватися без процесу отримання попереднього дозволу;
якщо необхідно, декларація про діяльність медіа має переслідувати мету зміцнення їх
захисту від втручання, не створюючи незаконних перешкод у їх роботі.
62.
Існує багато прикладів втручання або спроб втручання в незалежність
медіа в новій екосистемі. Були повідомлення про прямий тиск з боку політиків на медіа
на предмет нерозміщення або відкликання контенту, заклики до посередників про
виключення дійових осіб з медіа зі своїх послуг розміщення інформації на веб вузлах.
Повага до редакційної незалежності вимагає відсутності цензури або ex ante контролю
контенту. Медіа мають бути вільними від заходів блокування та фільтрування. Публічне
повідомлення про такі інциденти слід вітати.
63.
Слід підкреслити важливе значення ролі посередників. Вони пропонують
альтернативні та додаткові засоби або канали поширення медіа контенту, розширюючи
в таких спосіб вихід на аудиторію та підвищуючи ефективність досягнення медіа своєї
мети та цілей. На своєму конкурентному ринку посередники та допоміжні служби
можуть суттєво зменшити ризик втручання з боку органів влади. Утім, зважаючи на те,
якою мірою медіа мусять покладатися на них в новій екосистемі, існує також ризик
цензури, яка працюватиме через посередників та допоміжні служби. Певні ситуації
також можуть становити ризик приватної цензури (посередниками та допоміжними
службами до тих медіа, яким вони надають послуги, або до контенту, який вони
несуть).
64.
Зростає побоювання щодо атак на медіа в цифровому середовищі,
спрямованих на блокування веб ресурсів. Оператори менших медіа, які становлять
ключовий компонент плюралістичного та різноманітного медіа ландшафту, є найбільш
вразливими. В результаті їм також можуть відмовити у наданні послуг з розміщення
інформації на веб вузлах. Також уже були заяви про непряму дію проти медіа шляхом
перешкоджання виконанню фінансових домовленостей; аналогічним шляхом міг
порушуватися порядок оподаткування або конкуренції.
65.
В новій екосистемі всіх медіа слід оберігати від тиску, в тому числі – від
політично мотивованого тиску або такого, що проростає корінням з економічних
інтересів. Медіа слід звільнити від цензури та оберігати від само цензури. Редакційна
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незалежність вимагає ефективного та задекларованого відокремлення володіння або
контролю над медіа від прийняття рішень стосовно контенту. Це – важливий чинник у
процесі становлення медіа. Особам, наділеним політичними повноваженнями або
впливом, слід утримуватися від участі в редакційних рішеннях медіа. Це особливо
актуально, зважаючи на те, що в новій екосистемі медіа несуть контент, здатний
формувати думку або наповнювати політичні рішення електорату. Ці міркування
рівнозначно стосуються творців контенту та розповсюджувачів.
66.
Закони про дискредитацію та дифамацію можуть порушуватися в напрямку
втручання або репресалій проти медіа. Вони можуть мати сильно охолоджуючий ефект.
Згідно з практикою Європейського Суду з прав людини, до висловлювань (або
контенту), які тривожать, шокують або ображають, потрібно підходити толерантно.
Медіа слід мати змогу покладатися на попередні повідомлення або оприлюднені
матеріали без ризику, забезпечуючи повагу до відповідних прав інтелектуальної
власності або зняття цих питань. Однак, у новій екосистемі слід розглядати
акумульований або помножений вплив та можливу необхідність пропорційного
розподілу відповідальності у випадку завдання шкоди (наприклад, в результаті
поширення першого випуску і глибшого та примноженого впливу, коли цей же контент
поширюється іншими – в тому числі, головними медіа).
67.
Усім медіа в новій екосистемі слід надавати право висувати на свій захист
доводи правдивості та точності інформації, добропорядності або суспільного блага
(зокрема, в контексті пильного розгляду поведінки публічних або політичних фігур,
державних посадовців, а також у справах, на які а пріорі поширюються положення про
державну таємницю або правила корпоративної конфіденційності). Медіа мають бути
впевненими в тому, що при аналізі контенту, факт будуть розглядати інакше, ніж думку
(яка дозволяє більшу свободу). Медіа також повинні мати змогу покладатися на свободу
сатири та право на перебільшення.
68.
Вчинення будь-якої дії проти медіа у зв’язку з контентом, має суворо
дотримуватися вимог чинного законодавства; і понад усе – міжнародного права у сфері
прав людини, зокрема - положень Європейської Конвенції з прав людини, та
забезпечуватися процесуальними гарантіями. Має діяти презумпція свободи
висловлювань та інформації, а також – свободи медіа. Слід приділяти належну увагу
ролі користувачів та характеру контенту, сформованого користувачами.
69.
Чи то у формі негативних зобов’язань (не втручатися), чи позитивних
(сприяння реалізації свободи висловлювань та права передавати та отримувати
інформацію незалежно від кордонів, плюс забезпечення відповідних засобів правового
захисту у випадку втручання інших дійових осіб), обов’язок забезпечувати ці права,
привілеї та прерогативи покладається на державу. Це слід зважувати залежно від
обставин у кожному випадку та реальних можливостей держави вдатися до запобіжних
або правозахисних заходів. Обов’язок держави жодним чином не слід тлумачити як
такий, що дозволяє здійснення будь-якого контролю, перевірки або втручання, або
будь-якої дії, яка може стати на заваді законної реалізації права на свободу
висловлювань та права передавати й отримувати інформацію незалежно від кордонів.
Показники
Право на розслідування
Захист журналістів та журналістських джерел
70.
Право медіа на розслідування є невід’ємним від демократії; воно має
визнаватися, забезпечуватися та популяризуватися в новій медійній екосистемі. Право
журналістів на розслідування може забезпечуватися акредитацією; у відповідному
порядку фахівцям медіа в новій екосистемі слід пропонувати акредитацію без
дискримінації, без неправомірних відстрочень або перешкод. Права на свободу
пересувань (наприклад, перепустки до кризових зон) та доступ до інформації – це дуже
важливі моменти для всіх фахівців медіа. У встановленому порядку їм слід пропонувати
захист без дискримінації.
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71.
У певних випадках вищезазначене може поширюватися на забезпечення
захисту або деякої форми підтримки (наприклад, інструктаж або підготовка, щоб не
ставити своє життя під загрозу) дійових осіб, які хоча й відповідають певним критеріям
та показникам, наведеним у Частині I цього додатку, але не можуть сповна
кваліфікуватися як медіа (наприклад, окремі блогери). Зважений підхід має
враховувати міру, якою таких дійових осіб можна вважати часткою медійної екосистеми
та учасниками виконання функцій та ролі медіа в демократичному суспільстві.
72.
Інші суттєві складові права на розслідування – це приватність спілкування
та захист від вилучення професійних матеріалів. До будь-якої форми спостереження
над фахівцями медіа включно з відстеженням їх пересувань з допомогою електронних
засобів слід підходити надзвичайно обережно та забезпечувати у цьому відношенні ще
міцніші гарантії.
73.
Захист джерел дедалі більше стає предметом офіційно узаконеного
визнання. Існує потреба повноцінного захисту осіб, які повідомляють про порушення. В
новій медійній екосистемі захист джерел слід поширити на виявлення користувачів, які
розміщують контент суспільного значення в онлайнових просторах колективного
користування, створених з метою сприяння інтерактивним засобам масової інформації
(або засобам масової інформації в сукупності); сюди входять послуги платформ
інформаційного обміну та соціальних мереж. Може виникати необхідність організації
санкціонування використання псевдонімів (наприклад, в соціальних мережах) у тих
випадках, коли відомості про власну особу можуть давати підставу для можливої
помсти (наприклад, внаслідок політичної або правозахисної діяльності).
Показники
Справедливий доступ до каналів розповсюдження
Посередники та допоміжні служби
74.
Медіа слід мати справедливий доступ до електронних комунікаційних
мереж (включно з послугами основного вузла) та мати змогу покладатися на принцип
мережевого нейтралітету. Взаємосумісність та відкриті стандарти можуть стати
корисними інструментами усунення технічних бар’єрів у поширенні медіа контенту.
Можливо, слід буде подумати про перегляд тлумачення правил «повинні нести» у новій
медійній екосистемі.
75.
Тою мірою, якою дія або рішення посередників та допоміжних служб може
впливати на медіа в новій медійній екосистемі, їх слід звільняти від тиску або впливу,
який покладається на медіа, на їх незалежність або редакційні рішення. Для надання
чинності цій вимозі можуть вимагатися політичні заходи.
76.
У випадку правомірної претензії (наприклад, в результаті зрозумілих
ділових рішень) з боку посередника, допоміжної служби або іншої дійової особи, яка
має відношення до основних умов роботи медіа, можливо, буде бажано вдатися до
організаційних заходів, які забезпечать безперебійне функціонування медіа
(наприклад, з метою збереження плюралізму та розмаїття в інтересах громадян). Це
може викликати необхідність запровадження додаткових гарантій (наприклад, у
контексті судового порядку), або ж відповідні органи можуть запровадити можливі
механізми з метою недопущення або послаблення небажаних наслідків. Це також може
стосуватися з деякими поправками і вчинення дії з боку органів державної влади
(наприклад, застосування податкового законодавства), якщо така дія може мати
негативний вплив на свободи та плюралізм медіа, такою мірою, як це необхідно в
демократичному суспільстві.
B. Плюралізм медіа та розмаїття контенту
Показники
Управління недостатніми ресурсами
Прозорість власності
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Суспільні медіа
77.
Як уже зазначалося, дійовим особам у новій екосистемі слід мати змогу
розпочинати діяльність у сфері медіа без неправомірних ускладнень. Зокрема, без
процесів отримання попередніх дозволів. У новій медійній екосистемі існує силасиленна дійових осіб, засобів та платформ для розповсюдження та контенту; тим не
менш, ліцензування у виняткових випадках може бути виправданим в умовах мізерних
ресурсів (наприклад, спектру довжини електромагнітних хвиль).
78.
Зведені до таких виключних випадків, ліцензування або дозвіл мають діяти
в інтересах громадян – тобто, гарантувати існування широкого спектру незалежних та
різноманітних медіа. Заходи з ліцензування та надання дозволу мають виходити з
необхідності, і подальша необхідність у здійсненні таких заходів має розглядатися у
світлі розвитку.
79.
Плюралізм не буде автоматично гарантуватися існуванням великої
кількості засобів масової інформації, доступних для громадян. Крім того, в ситуації
великої концентрації медіа здатність формувати або впливати на громадську думку або
вибір громадян може належати одному або лише декільком дійовим особам.
Зловживання таким повноваженням може мати серйозні наслідки для політичного
плюралізму та демократичних процесів. В новій медійній екосистемі деякі дійові
особи вже розробили послуги або програми, які вивели їх на домінуючі позиції на
національному та навіть глобальному рівні. Навіть за відсутності свідчення зловживань
така домінуюча позиція може крити в собі потенційний ризик.
80.
Моніторинг тенденцій та концентрації в медійній екосистемі дозволить
компетентним органам іти в ногу з розвитком та оцінювати ризики. З огляду на
гарантування повної прозорості питань володіння медіа можуть вимагатися регуляторні
заходи. Це допоможе визначатися з відповідними запобіжними або правовими
механізмами у встановленому порядку з огляду на характеристику ринку кожного з
медіа з метою недопущення таких рівнів концентрації медіа, які можуть становити
загрозу для демократії або ролі медіа в демократичних процесах.
81.
Суспільні медіа посідають чільне місце в Європейській моделі у
співіснуванні з державними, комерційними та комунальними медіа. Вони мають
витримувати високі професійні стандарти і в ідеалі долучати громадян у свої структури
врядування. Їх задача має полягати в забезпеченні універсальної доставки, якості,
достовірного та різноманітного контенту та політичного плюралізму в медіа. Достатньо
оснащені та фінансовані суспільні медіа, наділені справжньою редакційною
незалежністю та інституційною самостійністю, мають створити противагу ризикові
зловживань своєю владою з боку медіа в ситуації великої концентрації медіа.
82.
Таким чином, суспільним медіа слід посісти особливе місце в новій медійній
екосистемі та мати відповідне оснащення, щоб забезпечити високоякісний та
інноваційний контент та послуги в цифровому середовищі, і слід мати змогу вдаватися
до відповідних інструментів (наприклад, сприяння взаємодії та залученню).
83.
Нова екосистема пропонує безпрецедентну можливість привносити
різноманітність
у
врядування
медіа
–
зокрема,
з
огляду
на
гендерно
збалансовану участь у виробництві, редакційних процесах та розповсюдженні. Те саме
стосується різних етнічних та релігійних груп. Це буде ключовим чинником у
забезпеченні збалансованого зображення та висвітлення подій у медіа й боротьби зі
стереотипами відносно усіх складових груп у суспільстві.
C. Обов’язки медіа
Показники
Редакційна відповідальність
Повага
до
гідності
та
приватного
Повага до презумпції невинуватості та справедливого суду
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життя

Повага до прав на власність
Правові інструменти захисту для третіх осіб
84.
Функція сторожі, а саме, пильна увага до публічних та політичних справ,
питань приватного або ділового порядку, вагомих для суспільства – це ще один плюс на
користь широкої свободи медіа; однак, він урівноважується вимогою про ще уважніше
ставлення до фактичних відомостей. Пильна увага має означати точне, глибинне,
критичне висвітлення. Цей момент треба відрізняти від журналістської практики
неналежного втручання та виставляння про людське око приватного та сімейного життя
громадян, що є несумісним з основоположними правами. Медіа слід будь-що намагатися
не підживлювати стереотипи стосовно представників окремих етнічних або релігійних
груп або сексистські стереотипи. Представникам усіх груп слід пропонувати можливість
щось додати до контенту, висловити свою думку, пояснити своє розуміння фактів; медіа
слід обміркувати у цьому відношенні підхід на упередження.
85.
Право на повагу до честі та репутації особи має свої межі на теренах
суспільного блага, але тут інформація має бути точною. Професіоналізм вимагає
перевірки інформації на достовірність, але при цьому вимоги про повідомлення особі
заздалегідь про намір поширити інформацію про неї немає. Потреба в точності постає
не так гостро, коли йдеться про думку, коментар, розваги, які також допускають
перебільшення. Однак, медіа слід розрізняти такі форми висловлювань від фактажу.
86.
Вищезазначені вимоги слід зважувати в редакційній політиці та процесах,
прийнятих відповідними медіа, зважаючи на їх потенційну аудиторію та наслідки, а
також очікування громадськості у їх відношенні. Творцям медіа контенту, редакторам та
постачальникам слід дотримуватися відповідних професійних стандартів включно з
тими, що призначені для боротьби з дискримінацією, стереотипами, утвердження
гендерної рівності. Їм слід особливо дбати про забезпечення етичного висвітлення
питань меншин та жінок, також пов’язуючи меншини та жінок з процесами створення,
редакційними процесами та розповсюдженням.
87.
Медіа – нові чи ті, що склалися історично – в демократичному суспільстві
відіграють важливу роль інформування загалу про кримінальні справи. У світлі
редакційної відповідальності медіа слід бути обережними та не заважати здійсненню
правосуддя, не перешкоджати роботі суду, не ставити під загрозу приватне життя та
безпеку усіх учасників та, зокрема, презумпцію невинуватості підозрюваного або
обвинувачуваного. Окремо увагу слід приділити захисту гідності вразливих осіб,
потерпілих, свідків, родичів учасників кримінального провадження. Це не має ставати
на заваді наданню інформації в інтересах громадян.
88.
В новій медійній екосистемі існує маса персональних відомостей та даних,
он-лайнові простори колективного користування, створені з метою сприяння засобам
масової інформації (або засобам масової інформації в сукупності). При організації,
узагальненні та використанні такої інформації та даних слід поважати право людини на
приватне та сімейне життя, захищене статтею 8 Європейської Конвенції з прав людини,
також передбачене в положеннях Конвенції про захист осіб у зв’язку із застосуванням
автоматизованої обробки персональних даних (ETS № 108). Живучість контенту в
цифрових середовищах та можливість його широкого поширення й повторного
використання закликає до особливої пильності та оперативної дії за необхідності з
метою послаблення шкоди. Серед перших у порядку денному медіа, які працюють в
новій екосистемі, слід винести питання стандартів дотримання прав людини у зв’язку з
профілюванням.
89.
В новій екосистемі значні обсяги контенту використовуються або
передаються повторно. У цьому зв’язку медіа слід поважати права інтелектуальної
власності інших осіб. Не беручи до уваги приватне та колективно приватне володіння
контентом включно з онлайновими просторами колективного користування та іншими
формами санкціонованого користування, слід приділити увагу методам застосування та
повазі до цих прав у контексті сформованого користувачем або розміщеного контенту.
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90.
Ефективні внутрішні системи підзвітності медіа, які спираються на належні
професійні стандарти, часто виправдовують відсутність або применшують потребу в
зовнішній відповідальності. Дійовим особам в новій екосистемі слід запроваджувати
адекватні механізми розгляду скарг та намагатися пропонувати правові механізми
захисту третім особам, які вважають себе постраждалими від діяльності або послуг
медіа (наприклад, право на відповідь, виправлення, вибачення).
Показники
Ненависницькі висловлювання
Права дітей
Права жінок
Права меншин
91.
Медіа слід утримуватися від передачі ненависницьких висловлювань та
висловлювань іншого змісту, який підбурює до насильства або дискримінації на будьяких підставах. Особлива увага необхідна з боку дійових осіб, які керують роботою
онлайнових просторів колективного користування, покликаних сприяти засобам масової
інформації (або засобам масової інформації в сукупності). Їм слід уважно ставитися
до
застосування та реагування на висловлювання, спричинені расистськими,
ксенофобськими, антисемітичними, жінконенависницькими, сексистськими (в тому
числі відносно ЛГБТ) або іншими упередженнями. До дійових осіб у новій медійній
екосистемі може висуватися вимога (законом) щодо повідомлення компетентним
органам про погрози насильства кримінального характеру на расовому, етнічному,
релігійному, гендерному або іншому ґрунті, які стали їм відомими.
92.
З іншого боку, медіа можуть забезпечувати збалансований (позитивний)
образ різноманітних груп у суспільстві та робити внесок у культуру толерантності й
діалогу. Окрім як у випадках, передбачених законодавством, та згідно з положеннями
Європейської Конвенції прав людини, жодну групу у суспільстві не слід позбавляти
можливості реалізовувати своє право на об’єднання, яке в новій медійній екосистемі
включає онлайнове об’єднання.
93.
Особливу увагу слід приділяти збереженню гідності, безпеки та приватного
життя дітей. Контент у зв’язку з ними може стати джерелом шкоди на теперішній час та
в майбутньому. Тому матеріали про дітей або створені дітьми, які ставлять під загрозу
їх гідність, безпеку чи приватне життя або іншим чином роблять їх вразливими на
сьогоднішній день або на пізніших етапах їх життя, не повинні знаходитися в системі
протягом тривалого часу або перебувати в режимі постійного доступу.
94.
Ризик завдання шкоди може виходити з широкого діапазону контенту та
поведінки. Контент, призначений лише для дорослих, повинен чітко визначатися та
бути недоступним для дітей. Захист дітей не має ставати на шляху їх свободи
висловлювання та права на пошук та отримання інформації. Медіа можуть долучатися
до створення безпечного простору (обнесені стіною сади) та інших інструментів доступу
до вебсайтів та контенту для дітей, розробки та добровільного використання ярликів та
знаків довіри, навчання дітей, батьків, освітян в напрямку кращого розуміння та вміння
працювати з таким контентом та знання поведінки, яка криє в собі ризик завдання
шкоди.
95.
Онлайнові простори колективного користування в новій медійній
екосистемі, програми відстеження та навіть пошукові механізми й технологія
профілювання
можуть
сприяти
домаганням,
чіплянням,
залякуванням
та
переслідуванню. Жінки часто потерпають від таких форм неправомірного поводження ,
які можуть призводити до фізичного (та й сексуального) жорстокого поводження та
насильства, а це вже – неприйнятні прояви нерівності. Слід також приділяти увагу
можливому зловмисному використанню технологій відносно представників меншин.
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96.
У вищезгаданих випадках реагування залежатиме від даних обставин
включно з характером та сферою даної діяльності або послуги та власними
редакційними процесами даної дійової особи. В зваженому підході слід обміркувати
можливості відповідних дійових осіб (наприклад, тих, хто керує роботою онлайнових
просторів колективного користування, пропонує програми відстеження, пошукові
механізми або програми та технологію профілювання) боротися з відповідними
ризиками або їх зменшувати. Відповідні зацікавлені сторони можна заохочувати до того,
щоб вони разом вивчали можливості реального вилучення або видалення контенту,
його слідів (файлів реєстрації, записів та обробки) протягом помірковано стислого
періоду часу у відповідних випадках такою мірою, щоб це не суперечило
основоположному праву на свободу висловлювань. Більші технічні спроможності несуть
з собою більшу відповідальність. Саморегулювання може успішно доповнюватися
розбудовою потенціалу (наприклад, міжкультурних компетенцій) та обміном передовим
досвідом або практикою коригування, які напрацьовуються в секторах діяльності нових
медіа.
Показники
Реклама
97.
Свобода висловлювань також поширюється на комерційну та політичну
рекламу, телепродажі та спонсорство. Обмеження в цьому відношенні допускаються
лише в межах умов, передбачених у статті 10 Європейської Конвенції про прав людини.
Такі обмеження можуть бути необхідними для захисту споживачів, неповнолітніх,
охорони здоров’я або демократичних процесів.
98.
В новій медійній екосистемі потенціал образливої, настирливої, потаємної
реклами набагато більший, ніж будь-коли. Це закликає до збільшення відповідальності
дійових осіб медіа. Це може закликати до саморегулювання, спів регулювання, а в
певних випадках – і до регламентування.
D. Довідкові інструменти
Конвенція та угоди Ради Європи щодо ЗМІ
1. Конвенція про інформацію та законодавче співробітництво стосовно “Послуг
інформаційного суспільства” (ETS № 180, 2001)
2. Європейська Конвенція щодо правового захисту послуг, які базуються або
складаються з санкціонованого доступу (ETS № 178, 2000)
3. Європейська Конвенція про транскордонне телебачення (ETS № 132, 1989) та
Протокол щодо внесення змін до Європейської Конвенції про транскордонне
телебачення (ETS № 171, 1998)
4. Європейська Конвенція стосовно питань закону про авторське право та
суміжні права в рамках транскордонного супутникового мовлення (ETS № 153, 1994)
5. Європейський Договір про обмін програмами у вигляді телевізійних фільмів
(ETS № 27, 1958)
6.

Європейський Договір про захист телевізійного мовлення (ETS № 34, 1960)

7. Європейський Договір про захист трансляції зі станцій, розташованих за
межами національних територій (ETS № 53, 1965)
Інші конвенції з положеннями відносно медіа
1. Конвенція про кіберзлочинність (ETS № 185, 2001) та Додатковий Протокол до
Конвенції про кіберзлочинність стосовно криміналізації діянь расистського та
ксенофобського характеру через комп’ютерні системи (ETS № 189, 2003)
2. Конвенція про захист осіб у зв’язку із застосуванням автоматизованої обробки
персональних даних (ETS № 108, 1981) та Додатковий Протокол до Конвенції про
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захист осіб у зв’язку із застосуванням автоматизованої обробки персональних даних
стосовно органів нагляду та транскордонних потоків даних (ETS № 181, 2001)
3.

Рамкова Конвенція про захист національних меншин (ETS № 157, 1995)

4.

Європейська Хартія регіональних мов та мов меншин (ETS № 148, 1992)

Комітет міністрів
2010 р.
1.
Рекомендація CM/Rec(2010)13 про захист
застосуванням
автоматизованої
обробки
персональних
контексті використання таких даних

осіб у зв’язку
даних
та

із
у

2.
Декларація щодо управління ресурсами IP-адрес в суспільних
інтересах (29 вересня 2010 р.)
3.
4.
2010 р.)

-

Декларація про мережевий нейтралітет (29 вересня 2010 р.)

-

Декларація про цифровий порядок денний для Європи (29 вересня

5.
Декларація про поглиблену участь держав-учасниць у справах
Інтернет врядування – Урядовий Дорадчий Комітет (GAC) з питань Інтернет Корпорації
присвоєних імен та кодів (ICANN) (26 травня 2010 р.)
6.
Декларація про заходи сприяння забезпеченню поваги до статті 10
Європейської Конвенції з прав людини (13 січня 2010 р.)
2009 р.
1.
Рекомендація CM/Rec(2009)5 про заходи захисту дітей від шкідливого
контенту й поведінки та сприяння їх активній участі в новому інформаційнокомунікаційному середовищі
2.
Декларація про роль комунальних медіа у сприянні соціальному
єднанню та міжкультурному діалогу (11 лютого 2009 р.)
2008 р.
o
Рекомендація CM/Rec(2008)6 про заходи сприяння забезпеченню
поваги до свободи висловлювань та інформації з огляду на Інтернет фільтри
o
Декларація про незалежність та функції регуляторних органів
сектору мовлення (26 березня 2008 р.)
o
Декларація про захист гідності, безпеки та приватного життя дітей в
Інтернеті (20 лютого 2008 р.)
o
Декларація про розміщення та управління цифровими дивідендами та
суспільним інтересом (20 лютого 2008 р.)
2007 р.
5.
Рекомендація CM/Rec(2007)16 стосовно заходів сприяння цінності
мережі Інтернет як публічної служби
6.
Рекомендація CM/Rec(2007)15 стосовно заходів щодо висвітлення
виборчих кампаній у ЗМІ
7.
Рекомендація
CM/Rec(2007)11
стосовно
сприяння
свободі
висловлювань та інформації в новому інформаційно-комунікаційному середовищі
8.
Рекомендація Rec(2007)3 стосовно місії суспільних засобів масової
інформації в інформаційному суспільстві
9.
медіа контенту

Рекомендація Rec(2007)2 стосовно плюралізму медіа та розмаїття
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10.
Методичні рекомендації стосовно захисту свободи висловлювань та
інформації під час кризи (26 вересня 2007 р.)
11.
вересня 2007 р.)

Декларація з питань захисту та сприяння слідчій журналістиці (26

12.
Декларація з питань захисту ролі ЗМІ в демократії у контексті медіа
концентрації (31 січня 2007 р.)
2006 р.
13.
Рекомендація Rec(2006)12 щодо забезпечення дітей можливостями у
новому інформмаційно-комунікаційному середовищі
14.
Рекомендація Rec(2006)3 щодо Конвенції ЮНЕСКО з питань захисту
та сприяння розмаїттю культурного вираження
15.
Декларація з державам-учасницям
суспільного мовлення (27 вересня 2006 р.)

про

гарантії

незалежності

2005 р.
16.
Декларація про права людини
інформаційному суспільстві (13 травня 2005 р.)

та

верховенство

права

в

17.
Декларація про свободу висловлювань та інформації в медіа у
контексті боротьби з тероризмом (2 березня 2005 р.)
2004 р.
18.
Рекомендація Rec(2004)16 Комітету міністрів державам-учасницям
щодо права на відповідь у новому медійному середовищі
19.

-

Декларація про свободу політичних дебатів у ЗМІ (12 лютого 2004 р.)

2003 р.
20.
Рекомендація
Rec(2003)13
кримінальних справ засобами масової інформації

про

надання

інформації

щодо

21.
Рекомендація Rec(2003)9 про заходи щодо сприяння демократичному
і соціальному внеску цифрового мовлення
22.
Декларація про надання інформації
засобами масової інформації (10 липня 2003 р.)
23.

-

щодо

кримінальних

справ

Декларація про свободу спілкування в Інтернеті (28 травня 2003 р.)

24.
Політичне послання
суспільства (WSIS) (19 червня 2003 р.)

Всесвітньому

саміту

щодо

інформаційного

2002 р.
25.
Рекомендація Rec(2002)7 щодо заходів посилення захисту суміжних
прав організацій мовлення
26.

-

Рекомендація Rec(2002)2 щодо доступу до офіційних документів

2001 р.
27.
Рекомендація Rec(2001)8 щодо саморегулювання стосовно кіберконтенту (саморегулювання та захист користувачів від незаконного або згубного
контенту нових комунікаційних та інформаційних послуг)
28.
Рекомендація Rec(2001)7 щодо заходів захисту авторського та
суміжних прав та боротьби з піратством, особливо в цифровому середовищі
2000 р.
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29.
Рекомендація Rec(2000)23
регуляторних органів у секторі мовлення

щодо

незалежності

та

функцій

30.
Рекомендація Rec(2000)7 щодо права журналістів не розкривати свої
джерела інформації
31.

-

Декларація про культурне розмаїття (7 грудня 2000 р.)

1999 р.
32.
Рекомендація Rec(99)15 щодо заходів стосовно висвітлення у ЗМІ
виборчих кампаній
33.
Рекомендація Rec(99)14 про комунальні послуги, що стосуються
нових комунікаційних та інформаційних послуг
34.

-

Рекомендація Rec(99)5 щодо захисту приватного життя в Інтернеті

35.

-

Рекомендація Rec(99)1 про заходи сприяння плюралізму ЗМІ

36.
Декларація про експлуатацію захищеної радіо і телевізійної продукції,
яка зберігається в архівах організацій мовлення (9 вересня 1999 р.)
37.
Декларація
технологій (7 травня 1999 р.)

про

Європейську

політику

нових

інформаційних

1997 р.
38.
толерантності

Рекомендація

Rec(97)21

щодо

ЗМІ

та

поширення

культури

39.

-

Рекомендація Rec(97)20 щодо “ненависницьких висловлювань”

40.

-

Рекомендація Rec (97)19 щодо зображення насильства в електронних

-

Рекомендація Rec(96)10 щодо гарантії незалежності суспільного

ЗМІ
1996 р.
41.
мовлення

42.
Рекомендація
конфлікту й напруги

Rec(96)4

щодо

захисту

журналістів

у

ситуаціях

43.
Декларація про захист журналістів у ситуаціях конфлікту й напруги
(3 травня 1996 р.)
1995 р.
44.
Рекомендація
Rec(95)13
стосовно
проблем
процесуального законодавства, пов’язаних з інформаційною технологією
45.
Рекомендація
аудіовізуального піратства

Rec(95)1

щодо

заходів

проти

кримінальнозвукового

та

1994 р.
46.

-

Рекомендація Rec(94)13 про заходи сприяння прозорості ЗМІ

47.
Рекомендація Rec(94)3 щодо сприяння освіті та обізнаності у сфері
авторського та суміжних прав стосовно творчості
48.

-

Декларація про суміжні права (17 лютого 1994 р.)

1993 р.
49.
Рекомендація Rec(93)5, що містить принципи, покликані сприяти
поширенню та трансляції аудіовізуальних робіт, що походять з країн або регіонів з
низьким виробництвом аудіовізуальної продукції або обмеженим географічним або
мовним висвітленням на Європейських телевізійних ринках
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1992 р.
50.
обсерваторії
51.

-

Резолюція Res(92)70 щодо створення Європейської аудіовізуальної
Рекомендація Rec(92)19 щодо відеоігор з расистським змістом

52.
Рекомендація Rec(92)15 стосовно навчання,
підготовки у сфері законодавства та інформаційних технологій

дослідження

та

1991 р.
53.
Рекомендація Rec(91)14 стосовно правового захисту кодованих
телевізійних послуг
54.
Рекомендація Rec(91)5 щодо права на стисле висвітлення головних
подій, ексклюзивне право на телевізійну трансляцію яких отримується в
транскордонному контексті
1990 р.
55.
Рекомендація Rec(90)11 щодо принципів, пов’язаних з авторськими
правами у сфері репрографії
56.

-

Рекомендація Rec(90)10 щодо кіно для дітей та підлітків

1989 р.
57.
Рекомендація
Rec(89)7
про
розповсюдження
насильницького, жорстокого чи порнографічного змісту

відеозаписів

1988 р.
58.
Резолюція Res(88)15 про заснування Європейського фонду підтримки
спів виробництва та розповсюдження художніх кінематографічних та аудіовізуальних
творів (“Eurimages”)
59.
Рекомендація Rec(88)2 про заходи боротьби з піратством у сфері
авторського та суміжних прав
60.

-

Рекомендація Rec(88)1 про звукові та аудіовізуальні приватні копії

-

Рекомендація Rec(87)7 про розповсюдження фільмів у Європі

1987 р.
61.
1986 р.
62.
Рекомендація Rec(86)14 про написання стратегій боротьби з
тютюновою, алкогольною та наркотичною залежністю у співпраці з тими, хто формує
громадську думку та ЗМІ
63.

-

Рекомендація Rec(86)9 про авторське право та культурну політику

64.
Рекомендація Rec(86)3 про сприяння виробництву аудіовізуальної
продукції в Європі
65.
Рекомендація Rec(86)2 про принципи стосовно питань авторського
права у сфері супутникового та кабельного телебачення
1985 р.
66.
фільмів

-

67.

-

Рекомендація Rec(85)8 про консервацію Європейської спадщини
Рекомендація Rec(85)6 про допомогу художній творчості

1984 р.
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68.
Рекомендація Rec(84)22 про використання супутникового потенціалу
для телебачення та звукового радіо
69.

-

Рекомендація Rec(84)17 про рівність жінок та чоловіків у ЗМІ

70.

-

Рекомендація Rec(84)3 про принципи телевізійної реклами

-

Декларація про свободу висловлювань та інформації (29 квітня 1982

1982 р.
71.
р.)
1981 р.
72.
Рекомендація
державних органів

Rec(81)19

про

доступ

до

інформації,

наявної

у

1980 р.
73.

-

Рекомендація Rec(80)1 про спорт та телебачення

1979 р.
74.
Рекомендація
споживчу інформацію

Rec(79)1

про

споживчу освіту для

дорослих та

1974 р.
75.

-

76.
відносно преси

Резолюція Res(74)43 про концентрацію преси
Резолюція Res(74)26 про право на відповідь – позиція фізичної особи

1970 р.
77.
Резолюція Res(70)19 про освітньо-культурне використання радіо й
телебачення в Європі та відносини у цьому зв’язку між органами державної влади та
організаціями мовлення
1967 р.
78.

-

Резолюція Res(67)13 про пресу та захист молоді

-

Резолюція Res(61)23 про обмін телевізійними програмами

1961 р.
79.

Парламентська Асамблея Ради Європи
80.

-

Рекомендація 1950 (2011) “Про захист журналістських джерел”

81.

-

Рекомендація 1897 (2010) “Про повагу до свободи медіа ”

82.
Рекомендація 1882 (2009) “Про сприяння Інтернет та онлайнових
медіа послуг для неповнолітніх”
83.

-

Рекомендація 1878 (2009) “Про фінансування суспільного мовлення”

84.
послуг ”

-

Рекомендація 1855 (2009) “Про регулювання аудіовізуальних медіа

85.
Резолюція 1636 та Рекомендація 1848 (2008) “Про показники ЗМІ у
демократичній країні”
86.
Рекомендація 1836 (2008)
електронного навчання для освіти та навчання”
87.
Резолюція
декриміналізації дефамації”

1577

та

“Про

Рекомендація

77

повну
1814

реалізацію
(2007)

“В

потенціалу
напрямку

88.
Рекомендація 1805 (2007) “Богохульство, образи та ненависницькі
висловлювання відносно осіб на релігійному грунті ”
89.

-

90.
журналістів ”

Резолюція 1557 та Рекомендація 1799 (2007) “Образ жінок у рекламі”
Рекомендація

1789

(2007)

“Професійна

освіта

й

підготовка

91.
Резолюція 1535 та Рекомендація 1783 (2007) “Погрози життю та
свободі висловлювань журналістів”
92.
Рекомендація 1773 (2006) “Методичні рекомендації 2003 про
використання мов меншин у мовленнєвих медіа та стандарти Ради Європи: необхідність
поглиблення співробітництва та синергії з ОБСЄ”
93.
біженців у ЗМІ”

Рекомендація 1768 (2006) “Про образ шукачів притулку, мігрантів та

94.
Резолюція 1510 (2006) “Про свободу висловлювань та повагу до
релігійних вірувань”
95.

-

Рекомендація 1706 (2005) “Про ЗМІ та тероризм”

96.
Резолюція 1438 та Рекомендація 1702 (2005) “Про свободу преси та
умови роботи журналістів у зонах конфлікту ”
97.
Резолюція 1387 (2004) “Про монополізацію електронних медіа та
можливі зловживання владою в Італії
98.

-

Рекомендація 1641 (2004) “Про суспільне мовлення”

99.

-

Рекомендація 1589 (2003) “Свобода висловлювань у ЗМІ в Європі”

100.
Резолюція 1313 (2003) “про культурне
Європейськими країнами та країнами Середземномор’я”

співробітництво

101.

-

Рекомендація 1586 (2002) “Про цифровий поділ та освіту”

102.

-

Рекомендація 1555 (2002) “Про образ жінок у ЗМІ”

103.
кіберпросторі”
104.
ЗМІ в Європі “

Рекомендація

1543

(2001)

“Про

расизм

та

ксенофобію

між

у

Рекомендація 1506 (2001) “Про свободу висловлювань та інформації у

105.

-

Рекомендація 1466 (2000) “Про освіту ЗМІ”

106.

-

Рекомендація 1407 (1999) “ЗМІ та демократична культура”

107.

-

Резолюція 1191 (1999) “Про інформаційне суспільство та цифровий

108.

-

Резолюція 1165 (1998) “Про право на приватне життя”

109.

-

Резолюція 1142 (1997) “Про парламенти та ЗМІ”

світ”

110.
Рекомендація 1332 (1997) “Про науково-технічні аспекти нових
інформаційно-комунікаційних технологій”
111.
Резолюція 1120 (1997)
комунікаційних технологій на демократію”

“Про

вплив

нових

інформаційно-

112.

-

Рекомендація 1314 (1997) “Про нові технології та працю”

113.

-

Рекомендація 1277 (1995) “Мігранти, етнічні меншини та ЗМІ”

114.

-

Рекомендація 1276 (1995) “Про силу візуального зображення”
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115.
Рекомендація
культурне співробітництво ”

1265

(1995)

“Про

розширення

116.
Рекомендація 1228 (1994) “Про кабельні
телевізійні станції: їх важливе значення для розширеної Європи”
117.
співробітництво”
118.
етику”

-

Рекомендація

1216

(1993)

“Про

та

Європейське

мережі

Європейське

та

локальні
культурне

Резолюція 1003 та Рекомендація 1215 (1993) “Про журналістську

119.
Рекомендація 1147 (1991) “Про парламентську відповідальність за
реформу мовлення”
120.

-

Резолюція 957 (1991) “Про ситуацію з локальним радіо в Європі”

121.
Резолюція 956 (1991) “Про передачу технологій до країн Центральної
та східної Європи “
122.
алкоголю”

-

Рекомендація

1136

(1990)

“Про

Європейську

політику

щодо

123.
Рекомендація 1122 (1990) “Про відродження сільської місцевості з
допомогою інформаційних технологій”
124.

-

Резолюція 937 (1990) “Про телекомунікації: наслідки для Європи”

125.

-

Рекомендація 1110 (1989) “про дистанційне навчання”

126.
співробітництво”

Рекомендація

1098

(1989)

“Про

східно-західне

127.
Рекомендація
транскордонне телебачення”

1096

(1989)

“про

Європейська

128.
Рекомендація 1077 (1988)
аудіовізуальних медіа під час виборчих кампаній”

“Про

доступ

до

аудіовізуальне
Конвенція

про

транскордонних

129.

-

Рекомендація 1067 (1987) “Про культурний вимір мовлення в Європі”

130.

-

Рекомендація 1059 (1987) “Про економіку культури”

131.

-

Рекомендація 1047 (1986) “Про небезпеку боксу”

132.
Рекомендація
Європейську спадщину”
133.

-

1043

(1986)

“Про

лінгвістичну

та

літературну

Рекомендація 1037 (1986) “про захист даних та свободу інформації ”

134.
Резолюція 848 (1985) “Про приватність звуку та індивідуальну
свободу музичного вибору”
135.
Європі”

-

Рекомендація 1011 (1985) “Про ситуаціє з професійним танцем у

136.

-

Рекомендація 996 (1984) “Про роботу Ради Європи у зв’язку зі ЗМІ ”

137.

-

Резолюція 820 (1984) “Про відносини національних парламентів зі

138.
насильства”

Рекомендація 963 (1983) “Про культурно-освітні засоби зменшення

ЗМІ”

139.
Рекомендація 952 (1982) “Про міжнародні засоби захисту свободи
висловлювань шляхом регулювання комерційної реклами”
140.
Рекомендація 926 (1981) “Про питання, які підіймаються кабельним
телебаченням та прямим супутниковим мовленням”
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141.

-

142.
телебаченням”

Рекомендація 862 (1979) “Про кіно та державу”
Рекомендація 834 (1978) “Про загрози перед свободою преси та

143.
Рекомендація 815 (1977) “Про свободу висловлювань та роль
письменника в Європі”
144.
145.
мовлення”

-

Рекомендація 749 (1975) “Про Європейське мовлення”
Рекомендація 748 (1975) “Про роль та організацію національного

146.

-

Рекомендація 747 (1975) “Про концентрацію преси”

147.
людини ”

-

Рекомендація 582 (1970) “Про медіа масових комунікацій та права

148.
права людини”

Резолюція 428 (1970) “Декларація про медіа масових комунікацій та

Конференції Ради Європи за участі міністрів за напрямками
Перша конференція Ради Європи за участі міністрів, відповідальних за ЗМІ та нові
комунікаційні послуги
(28 - 29 травня 2009 р., Рейк’явік, Ісландія)
Нове поняття медіа?
Сьома Європейська конференція міністрів з питань політики у сфері ЗМІ
(Київ, Україна, 10 - 11 березня 2005 р.)
Інтеграція та розмаїття: нові кордони Європейської політики у сфері медіа та
комунікацій
Шоста Європейська конференція міністрів з питань політики у сфері ЗМІ
(Краків, Польща, 15 - 16 червня 2000 р.)
Політика у сфері медіа на завтра
П’ята Європейська конференція міністрів з питань політики у сфері ЗМІ
(Тесалонікі, Греція, 11 - 12 грудня 1997 р.)
Інформаційне суспільство: виклик для Європи
Четверта Європейська конференція міністрів з питань політики у сфері ЗМІ
(Прага, Чехія, 7 - 8 грудня 1994 р.)
ЗМІ в демократичному суспільстві
Третя Європейська конференція міністрів з питань політики у сфері ЗМІ
(Нікосія, Кіпр, 9 - 10 жовтня 1991 р.)
Який шлях уперед для Європейських медіа 90-х років двадцятого століття?
Друга Європейська конференція міністрів з питань політики у сфері ЗМІ
(Стокгольм, Швеція, 23 - 24 листопада 1988 р.)
Європейська політика
контексті

у сфері засобів масової інформації в міжнародному

Перша Європейська конференція міністрів з питань політики у сфері ЗМІ
(Відень, Австрія, 9 - 10 грудня 1986 р.)
Майбутнє телебачення в Європі
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12.3. Директива Європейського Парламенту та Ради ЄС 2010/13/ЄС від 10
березня 2010 року про узгодження певних положень, визначених
законами, підзаконними актами та адміністративними положеннями у
державах-членах стосовно надання аудіовізуальних медіа послуг
(Директива про аудіовізуальні медіа послуги) (кодифікована верія)
(текст застосовується в ЄЕЗ)
Переклад українською здійснено в рамках Спільної програми Європейського Союзу та
Ради Європи "Сприяння європейським стандартам в українському медійному
середовищі". Перекладач відповідає за вірність цього перекладу, здійсненого за угодою з
Радою Європи.

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТ ТА РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ,
Беручи до уваги Договір про функціонування Європейського Союзу та, зокрема,
ст.ст. 53(1) та 62,
Беручи до уваги пропозицію Європейської Комісії,
Діючи відповідно до простої процедури, передбаченої законом (

1

),

Враховуючи, що:
(1) Директива Європейського Парламенту та Ради 89/552/EEC від 3 жовтня 1989
про узгодження певних положень, визначених законами, підзаконними та
адміністративними положеннями у державах-членах стосовно надання аудіовізуальних
медіа послуг (Директива про аудіовізуальні послуги) ( 2 ) зазнала багатьох суттєвих
змін ( 3 ). Із метою досягнення ясності і чіткості зазначену Директову необхідно
кодифікувати.
(2). Аудіовізуальні транскордонні медіа послуги, що здійснюються за допомогою
різних технологій, є одним із способів досягнення цілей Союзу. Необхідно вжити певних
заходів для уможливлення і забезпечення переходу від національних ринків до
загального ринку виробництва та розповсюдження програм, а також для забезпечення
умов чесної конкуренції, не завдаючи при цьому шкоди ролі аудіовізуальних медіа
послуг щодо задоволення суспільних інтересів.
(3) Рада Європи схвалила Європейську Конвенцію про телебачення без кордонів.
(4) У світлі новітніх технологій у сфері передачі аудіовізуальних медіа послуг
нормативно-правова база у сфері здійснення телевізійного мовлення має враховувати
вплив структурних змін, поширення інформаційних і комунікаційних технологій (ІКТ),
технологічних розробок моделей ведення бізнесу, зокрема, фінансування комерційного
телевізійного
мовлення,
а
також
забезпечувати
оптимальні
умови
конкурентоспроможності та правової визначеності інформаційних технологій у Європі, її
медіа-індустрій та медіа послуг, а також повагу до культурного і мовного розмаїття.
(5) Аудіовізуальні медіа послуги є як культурними, так і економічними послугами.
Їх постійно зростаюче значення для суспільства, демократії, зокрема у сфері
забезпечення свободи інформації, різноманітності поглядів та медіа-плюралізму, освіти і
культури виправдовує застосування спеціальних правил до цих послуг.
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(6) Стаття 167 (4) Договору про функціонування Європейського Союзу вимагає
враховувати культурні аспекти у своїй діяльності, яка здійснюється
відповідно до
інших положень цього Договору, зокрема з метою поваги та розвитку розмаїття своїх
культур.
EN
15.4.2010
Офіційний
журнал
Європейського
Союзу
L
95/1
________
( 1 ) Позиція Європейського Парламенту від 20 жовтня 2009 (ще не опубліковано
в „Офіційному журналі”) і Рішення Ради від 15 лютого 2010.
( 2 ) OJ L 298, 17.10.1989, p. 23. Оригінал тексту мав назву ‘Директива Ради
89/552/ЄЕС від 3 жовтня 1989 р. щодо координації певних положень, визначених
законами, підзаконними та адміністративними актами у державах членах стосовно
здійснення телевізійних трансляцій”.
( 3 ) Див. Додаток I, частина A.
(7) У своїх Резолюціях від 1 грудня 2005 року ( 1) і 4 квітня 2006 року ( 2) за
результатами роботи Дохійського раунду і
міністерських конференцій СОТ,
Європейський парламент закликав виключити основні державні послуги, а саме,
аудіовізуальні, із сфери дії ліберальних правил у відповідності до Генеральної угоди про
торгівлю послугами (GATS). У своїй резолюції від 27 квітня 2006 ( 3) Європейський
парламент підтримав Конвенцію ЮНЕСКО про охорону та заохочення розмаїття форм
культурного самовираження, у якій, зокрема, йдеться про те, що "культурна діяльність,
культурні товари та послуги мають як економічний, так і культурний характер, оскільки
вони є носіями самобутності, цінностей і змісту і тому до них не можна відноситися як до
чогось, що має тільки комерційну цінність. Рішенням Ради 2006/515/ЄК від 18 травня
2006 року про укладення Конвенції про охорону та заохочення розмаїття форм
культурного самовираження (4) Конвенцію ЮНЕСКО схвалено від імені Співтовариства.
Конвенція набула чинності 18 березня 2007 року. У цій Директиві враховуються
принципи цієї Конвенції.
(8) Держави-члени зобов'язані запобігати будь-яким діям, що перешкоджають
вільному руху та продажу телевізійних програм або сприяють створенню ринкових
переваг, що може призвести до обмеження плюралізму та свободи інформації на
телебаченні та в інформаційному секторі в цілому.
(9) Ця Директива не завдає шкоди чинним або майбутнім актам Союзу щодо
гармонізації, зокрема, щодо виконання обов'язкових вимог у сфері захисту прав
споживачів та забезпечення чесної комерційної діяльності та конкуренції.
(10) Традиційні медіа послуги, такі як телебачення, та новостворювані
аудіовізуальні медіа послуги на замовлення надають широкі можливості у сфері
працевлаштування у Союзі, особливо для малих і середніх підприємств, а також
стимулюють економічне зростання й інвестиції. Зважаючи на важливість „єдиного
ігрового поля” і стану справ на європейському ринку аудіовізуальних медіа послуг,
необхідно дотримуватися основних принципів внутрішнього ринку, таких як вільна
конкуренція і однаковий підхід для забезпечення прозорості і передбачуваності на
ринках аудіовізуальних медіа послуг та забезпечення низьких вхідних бар'єрів.
(11) Для недопущення спотворення конкуренції, необхідно підвищити правову
визначеність, надати допомогу у створенні внутрішнього ринку та сприяти формуванню
єдиного інформаційного простору, щоб принаймні на базовому рівні існували узгоджені
правила, застосовні до всіх аудіовізуальних медіа послуг: телевізійного мовлення (тобто
- лінійних аудіовізуальних медіа послуг) та аудіовізуальних медіа послуг на замовлення
(тобто - нелінійних аудіовізуальних медіа послуг).
(12) 15 грудня 2003 року Комісія схвалила Комюніке про майбутнє європейської
регуляторної політики у сфері аудіовізуальних послуг, у якій підкреслила, що
регуляторна політика у цьому секторі має захищати певні суспільні інтереси, такі як
культурне розмаїття, право на інформацію, медіа плюралізм, захист неповнолітніх і
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захист прав споживачів, та підвищувати обізнаність суспільства і медіа грамотність, як
сьогодні, так і в майбутньому.
(13) У Резолюції Ради та представників урядів держав-членів, які зустрічалися з
Радою, від 25 січня 1999 року щодо суспільного мовлення ( 5), ще раз підтверджується,
що для виконання своєї місії суспільне мовлення повинне постійно отримувати користь
від технологічних досягнень. Співіснування приватних та державних провайдерів
аудіовізуальних медіа послуг є особливістю, характерною для європейського
аудіовізуального медіа-ринку.
(14) Комісія схвалила ініціативу «i2010: Європейське інформаційне суспільство»
для заохочення зростання і створення робочих місць в інформаційному суспільстві та
медіа індустрії. Мова йде про комплексну стратегію, спрямовану на заохочення
виробництва європейського контенту, розвиток цифрової економіки та використання
ІКТ на фоні взаємопроникнення інформаційних та медіа послуг, мереж і механізмів за
рахунок модернізації і введення в дію усіх інструментів політики ЄС: нормативних
документів, наукових досліджень і співпраці з промисловістю. Комісія взяла на себе
зобов'язання створити сталі основи внутрішнього ринку для інформаційних послуг за
рахунок модернізації правової бази аудіовізуальних послуг. Мета цієї ініціативи i2010, в
принципі, досягається шляхом надання можливості індустріям зростати в умовах лише
необхідного регулювання, а невеликим новим компаніям, які є майбутніми творцями
добробуту та робочих місць, – процвітати, запроваджувати зміни і створювати робочі
місця в умовах вільного ринку.
(15) Європейський парламент схвалив 4 вересня 2003 року (6), 22 квітня 2004
року (7) і 6 вересня 2005 (8) резолюції, у яких підтримується загальний підхід до
основних правил щодо всіх аудіовізуальних медіа послуг та додаткових правил для
телевізійного мовлення.
___________________
(
(
(
(

1

) OJ C 285 E, 22.11.2006, ст. 126.

2
3

) OJ C 293 E, 2.12.2006, ст. 155.

) OJ C 296 E, 6.12.2006, ст. 104.

4

) OJ L 201, 25.7.2006, ст. 15.

( 5 ) OJ C 30, 5.2.1999, ст. 1. ( 6 ) Резолюція Європейського Парламенту про
телебачення без кордонів (OJ C 76 E, 25.3.2004, ст. 453).
( 7 ) Резолюція Європейського Парламенту про ризик порушення у ЄС і, зокрема, в
Італії свободи вираження поглядів та свободи інформації (стаття 11(2) Хартії основних
прав ЄС) (OJ C 104 E, 30.4.2004, p. 1026).
( 8 ) Резолюція Європейського Парламенту про застосування ст.ст. 4, 5 Директиви
89/552/ЄЕС (телебачення без кордонів) зі змінами, внесеними Директивою 97/36/ЄК за
2001-2002 (OJ C 193 E, 17.8.2006, p. 117).
(16) Ця Директива сприяє дотриманню основних прав і повністю відповідає
принципам, визнаним у Хартії основних прав Європейського Союзу ( 1), зокрема, у статті
11. У зв'язку з цим ця Директива жодним чином не впливає на здійснення державамичленами своїх конституційних норм у питанні свободи преси і свободи вираження
поглядів ЗМІ.
(17) Ця Директива жодним чином не впливає на зобов'язання держав-членів, які
випливають із застосування Директиви Європейського парламенту і Ради 98/34/ЄС від
22 червня 1998, у якій визначено процедуру постачання інформації у сфері технічних
стандартів та постанови і правила надання послуг Інформаційного суспільства( 2).
Відповідно, розроблені національні засоби, що застосовуються до аудіовізуальних медіа
послуг на замовлення більш суворого або більш детального характеру, ніж ті, які
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необхідні для простого перенесення Директиви Європейського парламенту і Ради
2007/65/ЄК від 11 грудня 2007, що доповнює Директиву Ради 89/ 552/ЄEC щодо
координації
певних
положень,
визначених
законами,
підзаконними
та
адміністративними актами у державах членах стосовно здійснення телевізійних
трансляцій (3), мають підлягати процесуальним зобов'язанням, визначеним у статті 8
Директиви 98/34 / ЄС.
(18) Директива Європейського парламенту та Ради 2002/21/ЄС від 7 березня
2002 року про спільні правові рамки для електронних комунікаційних мереж та послуг
(Рамкова Директива) (4), як визначено у її статті 1 (3), не впливає на заходи, які
вживаються на рівні Союзу або держав-членів, для здійснення спільних цілей, зокрема,
пов'язаних із регулюванням контенту та аудіовізуальної політики.
(19) Ця Директива не впливає на відповідальність держав-членів та їх владні
органи у питаннях організації, включаючи системи ліцензування, адміністративних
дозволів і оподаткування, фінансування та контенту програм. Таким чином,
незалежність культурного розвитку в державах-членах і збереження культурного
розмаїття в Союзі залишаються у силі.
(20) Жодне з положень цієї Директиви не повинне вимагати або заохочувати
держави-члени створювати нові системи ліцензування або адміністративних дозволів на
будь-який вид аудіовізуальних медіа послуг.
(21) Для цілей цієї Директиви поняття „аудіовізуальні медіа послуги” повинне
охоплювати тільки аудіовізуальні медіа послуги, тобто телевізійне мовлення, або ж
послуги на замовлення, якими є ЗМІ, тобто ті, що призначені для сприйняття і можуть
мати значний вплив на широку громадськість. Їх сферу слід обмежити послугами,
визначеними у Договорі про функціонування Європейського Союзу, тому він повинен
включати будь-які форми економічної діяльності, в тому числі й надання послуг
державними підприємствами, але не включати діяльність, яка в основі своїй не є
економічною і не конкурує з телевізійним мовленням, як-то: приватні веб-сайти і
послуги з надання або розповсюдження аудіовізуального контенту, створеного
приватними користувачами в цілях спільного використання та обміну в межах груп за
інтересами.
(22) Для цілей цієї Директиви поняття „аудіовізуальні медіа послуги” охоплює ЗМІ
у зв'язку з їх інформативною, розважальною та освітньою функцією для суспільства в
цілому, а також - комерційну аудіовізуальну рекламу за виключенням будь-яких форм
приватного листування, яким є, наприклад, електронне листування з обмеженим колом
адресатів. Із цього поняття мають бути виключені всі послуги, основною метою яких не
є надання програм, тобто такі, під час яких аудіовізуальний контент з'явився
випадково, а не як результат їх головної мети. Як приклад, це стосується веб-сайтів, які
розміщують аудіовізуальні елементи у допоміжній функції, наприклад, анімаційні
графічні елементи, короткі рекламні ролики або інформація, пов'язана з продуктом чи
послугами, які не є аудіовізуальними. З цих причин азартні ігри, що передбачають
ставки із грошовою вартістю, у тому числі лотереї, парі та інші форми ігрових азартних
послуг, а також он-лайн ігри і пошукові системи, за винятком ефірної трансляції
азартних ігор, мають бути виключені зі сфери застосування цієї Директиви.
(23) Для цілей цієї Директиви поняття "аудіовізуальний" має стосуватися рухомих
зображень зі звуком або без нього і включати відповідно німе кіно, але не включати
аудіо передачу звуку або радіо послуги. Окрім надання програм як основної мети
аудіовізуальних медіа послуг, до поняття таких послуг включено текстовий контент,
який супроводжує програми, наприклад, субтитрування та електронні програмні гіди.
Автономні текстові послуги не підпадають під дію цієї Директиви, що не впливає на
свободу держав-членів регулювати такі послуги на національному рівні у відповідності
до Договору про функціонування Європейського Союзу.
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(24) Особливістю аудіовізуальних медіа послуг на замовлення є те, що вони
"подібні до телевізійного мовлення”, наприклад, змагаються за ту ж аудиторію, а
характер і засоби доступу до послуги надають користувачам обґрунтовані підстави
очікувати на нормативно-правовий захист у рамках дії цієї Директиви. У світлі цього і з
метою недопущення неоднакового підходу щодо вільного обміну і конкуренції, поняття
«програма» слід тлумачити у процесі розвитку з урахуванням досягнень телевізійного
мовлення. EN 15.4.2010 Офіційний журнал Європейського Союзу L 95/3
( 1 ) OJ C 364, 18.12.2000, ст. 1.
( 2 ) OJ L 204, 21.7.1998, ст. 37.
( 3 ) OJ L 332, 18.12.2007, ст. 27.
( 4 ) OJ L 108, 24.4.2002, ст. 33.
(25) Для визначення ролі провайдера медіа послуг та визначення аудіовізуальних
медіа послуг велике значення має поняття редакційної відповідальності. Держави-члени
у процесі схвалення заходів щодо реалізації цієї Директиви можуть уточнювати аспекти
визначення редакційної відповідальності, зокрема, поняття «ефективного контролю».
Ця директива не впливає на випадки звільнення від відповідальності, визначені
Директивою Європейського парламенту і Ради 2000/31/ЄК від 8 червня 2000 року про
деякі правові аспекти інформаційних послуг, зокрема, електронної комерції, на
внутрішньому ринку (Директива про електронну комерцію) (1).
(26) Для цілей цієї Директиви визначення провайдера медіа послуг не повинне
включати фізичних або юридичних осіб, які лише транслюють програми, редакційна
відповідальність щодо яких лежить на третіх особах.
(27) Телевізійне мовлення наразі включає аналогове і цифрове телебачення,
потокове мовлення наживо, Інтернет трансляції і майже-відео-на-замовлення, у той
час, як відео-на-замовлення, наприклад, є аудіовізуальною медіа послугою на
замовлення. Загалом, стосовно телевізійного мовлення або телепрограм, що
пропонуються як аудіовізуальні медіа послуги на замовлення одним і тим же
провайдером медіа послуг, вимоги цієї Директиви слід вважати дотриманими, якщо
виконуються ті, які застосовуються до телевізійного мовлення, тобто лінійної передачі.
Однак тоді, коли різні види послуг пропонуються одночасно, але є чітко відмежованими
послугами, цю Директиву слід застосовувати до кожної окремої послуги.
(28) Сфера застосування цієї Директиви не охоплює електронні версії газет і
журналів.
(29) Усі характеристики аудіовізуальних медіа послуг, викладені в їх визначенні і
роз'яснені в пунктах 21 – 28 преамбули, мають бути присутніми одночасно.
(30) У контексті телевізійного мовлення до поняття одночасного перегляду також
має бути включено квазі-одночасний перегляд через зміни короткочасних затримок, що
відбуваються між передачею і отриманням трансляції у зв'язку з технічними причинами,
характерними для процесу передачі.
(31) У цій Директиві має бути закладено широке визначення аудіовізуальної
комерційної телереклами, до якої, однак, не повинно бути включено соціальну рекламу
та звернення благодійних організацій, які транслюються безоплатно.
(32) Для цілей цієї Директиви визначення «продукція європейського виробництва"
не повинне впливати на можливість держав-членів розробляти детальніше визначення
провайдерів медіа послуг, які знаходяться під їх юрисдикцією, відповідно до
законодавства Союзу та цілей цієї Директиви.
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(33) Принцип походження країни має вважатися основним у цій Директиві,
оскільки він має важливе значення для створення внутрішнього ринку. Цей принцип
слід застосовувати до всіх аудіовізуальних медіа послуг з метою забезпечення правової
визначеності для провайдерів медіа послуг як необхідної основи для нових бізнесмоделей і розгортання таких послуг. Це також важливо для забезпечення вільного руху
інформації та аудіовізуальних програм на внутрішньому ринку.
(34) Для сприяння формування сильної, конкурентоспроможної і єдиної
європейської аудіовізуальної індустрії та підтримки медіа плюралізму у масштабах
Союзу, тільки одній державі-члену слід мати юрисдикцію щодо провайдера
аудіовізуальних медіа послуг, а плюралізм інформації повинен бути основоположним
принципом Союзу.
(35) Розроблено ряд практичних критеріїв для визначення у рамках вичерпної
процедури, що лише одна держава-член має юрисдикцію щодо провайдера медіа послуг
у зв'язку з наданням послуг, яких стосується ця Директива. Утім, з урахуванням
практики Європейського Суду справедливості і з метою уникнення випадків правового
вакууму, доречно посилатися на критерій заснування у значенні статей 49 – 55
Договору про функціонування Європейського Союзу як остаточного критерію
визначення юрисдикції держави-члена.
(36) Вимога до держави-члена, з території якої здійснюється трансляція,
перевіряти відповідність трансляції національному законодавству
згідно з цією
Директивою є достатньою з т.з. законодавства Союзу для забезпечення вільного руху
трансляцій без додаткового контролю за тих самих підстав з боку держав-членів, що
приймають трансляції. Попри це, держава-член, що приймає трансляцію, за певних
умов та як
виняток, може тимчасово призупинити ретрансляцію телевізійного
мовлення.
(37) Обмеження на вільне надання аудіовізуальних медіа послуг на замовлення
мають бути можливими лише
відповідно до умов та процедур, що повторюють
визначені у статті 3 (4), (5) і (6) Директиви 2000/31/ЄС.
(38) Технологічний розвиток, особливо цифрових супутникових програм, означає
необхідність адаптувати допоміжні критерії для забезпечення раціонального
регулювання та його ефективної реалізації, аби надати учасникам реальні права на
контент аудіовізуальних медіа послуг.
_________________
( 1 ) OJ L 178, 17.7.2000, ст. 1.
(39) Оскільки ця Директива стосується послуг, що надаються загальній аудиторії
Союзу, її слід застосовувати лише до аудіовізуальних медіа послуг, які аудиторія може
отримувати безпосередньо або опосередковано в одній або декількох державах-членах
зі
стандартним
побутовим
обладнанням.
Визначення
«стандартне
побутове
обладнання» має залишатися у компетенції національних органів.
(40) У ст.ст. 49-55 Договору про функціонування Європейського Союзу визначено
основоположне право на свободу заснування. Таким чином, провайдери медіа послуг
загалом мають бути вільними у виборі країн-членів, у яких вони засновуються. Суд
справедливості також наголошував на тому, що "Договір не перешкоджає здійсненню
підприємством права вільно надавати послуги, якщо підприємство не пропонує послуги
в державі-члені, в якій його створено” (1).
(41) Держави-члени повинні мати можливість застосовувати детальніші або
суворіші правила у сфері дії цієї Директиви до провайдерів медіа послуг, що
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знаходяться під їх юрисдикцією, якщо ці правила відповідають загальним принципам
законодавства Союзу. Для вирішення ситуацій, коли телемовник, знаходячись під
юрисдикцією однієї з держав-члена, спрямовує телевізійну трансляцію повністю або
переважно на територію іншої держави-члена, прийнятним рішенням буде вимагати від
держав-членів взаємовигідного вирішення питання, а, в разі ухилення, застосування
кодифікованої практики Суду (2) у поєднанні з більш ефективною процедурою, що
враховує інтереси держави-члена, не піддаючи сумніву відповідність застосування
принципу країни походження. Поняття норм загального суспільного інтересу було
розроблено Судом у своїй практиці
у зв’язку зі статтями 43 і 49 Договору про
Європейські Співтовариства (сьогодні статті 49 і 56 Договору про функціонування
Європейського Союзу), і містить, зокрема, норми про захист прав споживачів, захист
неповнолітніх та культурної політики. Держава-член, від якої надходить запит щодо
співробітництва, повинна гарантувати, що зазначені конкретні національні норми, які є
об'єктивно необхідними, застосовуються у недискримінаційний та пропорційний спосіб.
(42) Під час оцінювання кожного окремого факту повного або переважного
спрямування провайдером аудіовізуальних медіа послуг, заснованим в іншій державічлені, трансляції на її територію, держава-член може звернутися до таких показників,
як: походження доходів від телевізійної реклами та/або абонентської плати, основна
мова медіа послуги або наявність програм чи комерційної реклами, конкретно
орієнтованої на аудиторію держави-члена, на території якої трансляція приймається.
(43) Відповідно до цієї Директиви, незалежно від застосування принципу країни
походження, держави-члени можуть як і раніше вживати заходи, що обмежують вільний
рух телевізійного мовлення, але тільки за умов і відповідно до процедури, які визначені
у цій Директиві. Проте Суд неодноразово постановляв, що будь-яке обмеження вільного
надання послуг, як і будь-який відхід від основоположного принципу Договору, повинне
тлумачитися обмежувально (3).
(44) У своєму комюніке до Європейського парламенту та Ради щодо
удосконалення регулювання задля економічного зростання та зайнятості в країнах
Європейського Союзу, Комісія підкреслила необхідність ретельного аналізу відповідного
нормативного підходу, зокрема з метою виявити перевагу застосування законодавчого
підходу до відповідної сфери та проблеми, або можливості використовувати
альтернативні шляхи, такі як спільне регулювання і саморегулювання. Крім того, як
показує досвід, інструменти спільного регулювання та саморегулювання, реалізовані у
відповідності до різних правових традицій держав-членів, можуть відігравати важливу
роль у забезпеченні високого рівня захисту прав споживачів. Заходи, спрямовані на
досягнення суспільного інтересу у секторі нових аудіовізуальних медіа послуг є більш
ефективними, якщо вони вживаються за активної підтримки самих провайдерів цих
послуг. Таким чином, саморегулювання є добровільною ініціативою, що дозволяє
комерційним суб'єктам, соціальним партнерам, недержавним організаціям або
асоціаціям приймати спільні для всіх керівні принципи.
Держави-члени у відповідності до своїх правових традицій мають визнавати
ефективність саморегулювання як доповнення до законодавчих та судових та/або
адміністративних механізмів, а також його корисну роль для досягнення цілей цієї
Директиви. Однак, попри те, що саморегулювання може бути додатковим механізмом
реалізації деяких положень цієї Директиви, воно не повинне витісняти законодавчі
зобов'язання на національному рівні. Спів-регулювання забезпечує мінімальний
юридичний зв'язок між саморегулюванням і національним законодавцем в межах
правових традицій держав-членів. Спів-регулювання дозволяє державі втручатися у
випадку, якщо її цілі не виконуються. Не зазіхаючи на офіційні зобов'язання державчленів щодо транспозиції, ця Директива заохочує до застосування спів-регулювання та
саморегулювання. Це жодним чином не зобов'язує держави-члени ані встановлювати
режими спів-регулювання та/або саморегулювання, ані змінювати або ставити під
загрозу спів-регулювання, що наразі існує, або ініціативи саморегулювання, які уже
ефективно діють у державах-членах.
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_______________________
( 1 ) Справа C-56/96 VT4 Ltd проти Vlaamse Gemeenschap [1997] ECR I-3143,
частина 22; Case C-212/97 Centros проти Erhvervs-og Selskabsstyrelsen [1999] ECR I1459; також див. Cправа C-11/95 «Комісія проти Бельгії» [1996] ECR I-4115; та Cправа
C-14/96 Поля Денюі [1997] ECR I-2785.
( 2 ) Cправа C-212/97 Centros проти Erhvervs-og Selskabsstyrelsen, цит. вище; Case
33/74 Van Binsbergen проти Bestuur van de Bedrijfsvereniging [1974] ECR 1299; Case C23/93 TV 10 SA проти Комісаріату у справах ЗМІ [1994] ECR I-4795, ч. 21.
( 3 ) Cправа C-355/98 «Комісія проти Бельгії» [2000] ECR I-1221, частина 28;
Cправа C-348/96 Calfa [1999] ECR I-11, частина 23.
(45) У зв'язку зі специфікою аудіовізуальних медіа послуг, особливо їх впливом
на спосіб формування у людей світогляду, користувачам важливо точно знати, хто несе
відповідальність за зміст цих послуг. Тому державам-членам необхідно забезпечити
користувачам постійний, простий і прямий доступ до інформації про провайдера медіа
послуги. Кожна держава-член сама приймає рішення щодо практичних деталей
досягнення цієї мети, які не впливатимуть на будь-які інші відповідні положення
законодавства Союзу.
(46) Право людей з обмеженими можливостями і літніх людей на соціальну і
культурну інтеграцію у життя Союзу нерозривно пов'язане з доступом до
аудіовізуальних медіа послуг. Засоби досягнення цього не повинні обмежуватися лише
жестами, субтитруванням, аудіо-описом і простим та зрозумілим управлінням меню.
(47) «Медіа-грамотність» означає навички, знання і розуміння, які надають
споживачам можливість ефективно і безпечно користуватися медіа. Медіа-грамотні
люди здатні усвідомлено обирати, розуміти характер контенту і послуг та користуватися
повним спектром можливостей, які пропонують нові комунікаційні технології. Вони
можуть краще захистити себе і свою сім'ю від шкідливого або вразливого матеріалу.
Таким чином, слід заохочувати розвиток медіа-грамотності всіх верств населення і
уважно стежити за його прогресом. Рекомендація Європейського парламенту та Ради
від 20 грудня 2006 року про захист неповнолітніх та людської гідності і право на
відповідь у зв'язку з
конкуренцією в Європейській індустрії аудіовізуальних та
інформаційних послуг он-лайн (1) вже містить ряд можливих заходів щодо сприяння
розвитку медіа-грамотності, а саме: підвищення кваліфікації викладачів та інструкторів,
спеціальне Інтернет навчання дітей наймолодшого віку, а також відкриті навчання
батьків або організація національних кампаній для громадян за участю всіх медіа з
метою інформування про відповідальне використання Інтернету.
(48) Телемовники можуть придбати виключні права на телевізійне висвітлення
подій, які мають великий суспільний інтерес. Однак необхідно сприяти плюралізму
через різноманітне виробництво новин і програм у Союзі і дотримуватися принципів, які
визнані у статті 11 Хартії основних прав Європейського Союзу.
(49) Держави-члени зобов'язані вживати заходи щодо захисту права на
інформацію та забезпечувати широкий доступ громадськості до телевізійного
висвітлення національних або не-національних подій, що становлять великий
суспільний інтерес, таких як Олімпійські ігри, чемпіонат світу з футболу та чемпіонат
Європи з футболу. З цією метою держави-члени зберігають за собою право вживати
заходи, що відповідають законодавству Союзу і спрямовані на регулювання здійснення
телемовниками, що знаходяться під їх юрисдикцією, виключних прав на телевізійне
висвітлення таких подій.
(50) Для запобігання можливості обминати національні норми у сфері захисту
суспільного інтересу необхідно вживати заходи в рамках Союзу, спрямовані на
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уникнення потенційної правової невизначеності та ринкових диспропорцій, а також
узгодити вільне розповсюдження телевізійних послуг.
(51) Зокрема, доцільно визначити положення, які стосуються здійснення
телемовниками виключних прав на трансляцію, придбаних для висвітлення подій, які
становлять великий суспільний інтерес в іншій державі-члені, аніж та, під юрисдикцією
якої знаходяться телемовники. Для того, щоб уникнути спекуляції виключними
правами, яка здійснюється з метою обминання національних розпоряджень, необхідно
застосовувати ці положення до договорів, які укладені після виходу Директиви
97/36/ЕК Європейського парламенту та Ради (2) і до подій, які відбуваються після дати її
імплементації. Договори, які з'явилися до опублікування цієї Директиви, але мають нову
редакцію, вважаються новими.
(52) Події, які становлять великий суспільний інтерес, повинні для цілей цієї
Директиви відповідати певним критеріям, тобто бути видатними, які можуть зацікавити
широку аудиторію Союзу або певної держави-члена, або важливої складової частини
цієї держави-члена, та які готуються заздалегідь організатором заходу, що має законне
право продавати права на висвітлення цих подій.
(53) Для цілей цієї Директиви „безкоштовне телебачення” означає трансляцію
програм на державному або комерційному каналі, до яких має доступ громадськість,
яка не повинна сплачувати додаткові кошти, окрім основних видів оплати телевізійного
мовлення, яке широко використовується у кожній державі-члені (наприклад, плата за
ліцензію та/або абонентська плата за кабельну мережу).
(54) Держави-члени мають право вживати будь-які заходи, які вважають
необхідними, до аудіовізуальних медіа послуг, що надходять із третіх країн і не
відповідають визначеним у статті 2 умовам щодо відповідності законодавству Союзу та
міжнародним зобов'язанням Союзу.
_________________
( 1 ) OJ L 378, 27.12.2006, ст. 72.
( 2 ) OJ L 202, 30.7.1997, ст. 60.
(55) Із метою забезпечення основоположної свободи на отримання інформації та
гарантування повного й належного захисту інтересів телеглядачів в Союзі,
телемовники, які володіють виключними правами на телетрансляцію події, що становить
великий суспільний інтерес, мають надавати на справедливій, обґрунтованій і
недискримінаційній основі іншим телемовникам право на використання коротких
уривків у випусках новин із зазначення власника виключних прав. Про ці умови
повідомляється завчасно до початку заходу, який становить великий суспільний
інтерес, щоби дати час на реалізацію цього права. Телемовник має бути в змозі
здійснювати це право через посередника, який діє від його імені у кожному окремому
випадку. Такі короткі уривки можуть використовуватися для загальноєвропейської
трансляції будь-якими каналами, в тому числі спортивними, і не повинні перевищувати
90 секунд. Право на доступ до коротких уривків застосовується «без кордонів» тільки
тоді, коли це необхідно. Тому телемовник повинен спочатку звернутися з проханням
про отримання доступу до телемовника, розташованого у тій самій державі-члені, який
має виключні права на подію, що становить великий суспільний інтерес.
Поняття загальних програм новин не стосується компіляції коротких уривків у
розважальні програми. Принцип країни походження має застосовуватися як до доступу,
так і до передачі коротких уривків. У випадку транскордонної трансляції це означає
послідовність у застосуванні різних законів. По-перше, у частині доступу до коротких
уривків застосовується закон держави-члена, у якій розташовується телемовник, що
постачає сигнал (тобто, надає доступ). Це, як правило,
держава-член, в якій
відбувається дана подія. У випадку, якщо держава-член створила аналогічну систему
доступу до даної події, застосовується закон цієї держави-члена. По-друге, у частині
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передачі коротких уривків,
застосовується закон тієї держави-члена,
розташовується телемовник, який їх передає.

у якій

(56) Вимоги цієї Директиви стосовно доступу до подій, які становлять великий
суспільний інтерес, з метою використання в коротких новинах, не повинні шкодити
положенням Директиви 2001/29/ЄК Європейського парламенту та Ради від 22 травня
2001 про гармонізацію певних аспектів авторського права і суміжних прав в
інформаційному суспільстві (1) та відповідних міжнародних конвенцій у сфері
авторського права і суміжних прав. Держави-члени повинні полегшувати доступ до
подій, які становлять великий суспільний інтерес, надаючи доступ до сигналу мовника у
значенні цієї Директиви. Однак, вони можуть обрати інші рівноцінні засоби у значенні
цієї Директиви. Такі засоби включають, зокрема, надання доступу до місця проведення
цих заходів перед наданням доступу до сигналу.
Телемовники не повинні бути
обмежені в укладенні більш деталізованих договорів.
(57) Медіа-провайдерів, які передають програми новин у прямому ефірі в режимі
«на замовлення» після прямого ефіру слід забезпечити можливістю не адаптувати
окрему програму шляхом виключення коротких уривків. Таку можливість необхідно
обмежити постачанням тієї ж телевізійної трансляції на замовлення тим самим медіапровайдером з метою недопущення створення нових бізнес моделей на замовлення на
основі коротких уривків.
(58) Аудіовізуальні медіа послуги на замовлення відрізняються від телевізійного
мовлення можливістю з боку користувача обирати і контролювати ці послуги, а також
їхнім впливом на громадськість (2). Це виправдовує застосування послабленого режиму
регулювання
аудіовізуальних медіа послуг на замовлення, який передбачає
дотримання лише основних правил, визначених у цій Директиві.
(59) Присутність небезпечного контенту в аудіовізуальних медіа послуг викликає
стурбованість з боку законодавців, медіа-індустрії та батьків. Нові платформи і нова
продукція також викликатимуть нові проблеми. Тому необхідні правила, які б захищали
фізичний, психічний та моральний розвиток неповнолітніх, а також людську гідність в
усіх аудіовізуальних медіа послугах, включно з комерційними аудіовізуальними
повідомленнями.
(60) Заходи щодо захисту фізичного, психічного і морального розвитку
неповнолітніх та людської гідності повинні бути ретельно збалансовані з
основоположним правом на свободу вираження поглядів, яке визначене в Хартії
основних прав Європейського Союзу. Метою таких заходів, як використання особистих
ідентифікаційних номерів (ПІН-коди), систем фільтрування і маркування, має бути
забезпечення належного рівня захисту фізичного, психічного і морального розвитку
неповнолітніх та людської гідності, особливо у випадку аудіовізуальних медіа послуг на
замовлення. У Рекомендації щодо захисту неповнолітніх та людської гідності і права на
відповідь уже визнано важливість застосування систем фільтрування і маркування і
включено ряд можливих заходів на користь неповнолітніх, таких як: систематичне
забезпечення користувачів ефективною, оновленою і простою у використанні системою
фільтрування, коли вони підписуються на провайдера доступу або на обладнання
доступом до послуг, спеціально призначених для дітей із системою автоматичного
фільтрування.
_________________
( 1 ) OJ L 167, 22.6.2001, ст. 10.
( 2 ) Case C-89/04 Mediakabel BV проти Комісаріату з питань ЗМІ [2005] ECR I4891.
(61) У відповідності до положень Рамкового рішення Ради 2004/68/JHA від 22
грудня 2003 року про боротьбу із сексуальною експлуатацією дітей і дитячою
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порнографією забороняється розповсюдження провайдерами медіа
перебувають під юрисдикцією держав-членів, дитячої порнографії (1).

послуг,

які

(62) Жодне з положень цієї Директиви стосовно захисту фізичного, психічного і
морального розвитку неповнолітніх та людської гідності не вимагає обов'язкового
вжиття заходів щодо захисту цих інтересів шляхом попередньої перевірки державними
органами аудіовізуальних медіа послуг.
(63) Необхідно координувати дії з метою полегшення діяльності людей та
індустрій, які випускають програми про культуру.
(64) Мінімальні вимоги до всіх державних або приватних телемовників Союзу, які
випускають аудіовізуальну продукцію, є механізмами заохочення виробництва,
незалежного виробництва і розповсюдження у зазначених сферах, які доповнюють інші
наявні або ті, що будуть запропоновані, інструменті заради досягнення цієї ж мети.
(65) Таким чином для сприяння розвитку достатніх ринків телевиробництва в
державах-членах, необхідно сприяти належним інвестиціям не тільки шляхом
встановлення загальних правил для відкриття національних ринків, а й встановлення
переважної частки для продукції європейського виробництва у телевізійному мовленні
усіх держав-членів, де це можливо і за допомогою прийнятних засобів. З метою
забезпечення контролю за застосуванням цих правил і досягнення мети, державичлени повинні надавати Комісії звіт про застосування часток, відведених у цій
Директиві для продукції європейського виробництва та виробництва незалежних
компаній. Для розрахунку такої частки слід враховувати конкретні ситуації в Греції та
Португалії. Комісія повинна ознайомлювати інші країни-члени
зі звітами та, за
необхідності, з власними висновками про успіхи, досягнуті у порівнянні з попередніми
роками, частку прем’єрних показів у програмах мовлення, особливості діяльності
новостворених телемовників та специфіку ситуації у країнах з обмеженими
можливостями
виробництва
аудіовізуальної
продукції
або
з
використанням
малопоширених мов.
(66) Необхідно знайти відповідні інструменти та процедури, які відповідають
законодавству Союзу, для сприяння досягненню цілей цієї Директиви з метою
затвердження належних заходів для заохочення діяльності та розвитку аудіовізуальних
робіт європейського виробництва, а також
поширення, зокрема, у країнах з
обмеженими можливостями виробництва аудіовізуальної продукції або з використанням
малопоширених мов.
(67) Співвідношення продукції європейського виробництва має досягатися із
врахуванням економічних реалій. Тому необхідна прогресивна система досягнення цієї
мети.
(68) Забезпечення, де це можливо, певного обсягу трансляції програм
незалежного виробництва, створених не залежними від телемовників виробниками,
стимулюватиме створення нових джерел телевиробництва, зокрема, малих і середніх
підприємств. Це пропонуватиме нові можливості і ринки збуту для талановитих людей,
представників творчих професій та працівників культури.
(69) Аудіовізуальні медіа послуги на замовлення здатні частково замінити
телевізійне мовлення. Відповідно вони повинні, за можливості, сприяти виробництву та
поширенню продукції європейського виробництва і тим самим активно долучатися до
розвитку культурного розмаїття. Така підтримка продукції європейського виробництва
могла би, наприклад, здійснюватися у формі фінансових внесків на виготовлення та
придбання прав на продукцію європейського виробництва, представлення мінімальної
частки продукції європейського виробництва у каталогах відео на замовлення, або
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презентацій продукції європейського виробництва в програмах електронних гідів.
Необхідно регулярно перевіряти застосування положень щодо сприяння продукції
європейського виробництва з боку аудіовізуальних медіа послуг. У своїх звітах, як
передбачено цією Директивою, держави-члени повинні також враховувати фінансову
підтримку з боку аудіовізуальних медіа послуг виробництва і придбання прав на
продукцію європейського виробництва, частку європейських творів в каталозі
аудіовізуальних медіа послуг, а також фактичне споживання пропонованої продукції
європейського виробництва.
(70) Застосовуючи положення статті 16, держави-члени повинні заохочувати
телемовників виділяти достатній час трансляції продукції спільного європейського
виробництва
та
продукції європейського виробництва, виготовленої за межами
держав-членів.
(71) Визначаючи „виробників, які є незалежними від телемовників”, про яких
йдеться в статті 17, держави-члени повинні зважати на такі критерії, як право власності
на продюсерську компанію, обсяг програм, що поставляються до того самого
телемовника, і право власності на додаткові права.
(72) На канали, які віщають виключно мовою, яка не є мовою держав-членів, не
розповсюджується дія статей 16 і 17 цієї Директиви. Однак у випадках, де така(і)
мова(и) становить(лять) значну частину, але не займає(ють) весь ефірний час, статті 16
і 17 не застосовуються до тієї частини ефірного часу. EN L 95/8 Офіційний журнал
Європейського Союзу 15.4.2010
____________
( 1 ) OJ L 13, 20.1.2004, p. 44.
(73) Національні програми підтримки розвитку продукції європейського
виробництва застосовуються настільки, наскільки вони відповідають законодавству
Союзу.
(74) Підтримка виробництва аудіовізуальної продукції в Європі здійснюється на
території держав-членів у рамках організації їх аудіовізуальних медіа послуг, зокрема,
шляхом визначення суспільного інтересу для певних провайдерів медіа послуг,
включаючи інвестиційні зобов'язання у сфері європейського виробництва.
(75) Слід заохочувати провайдерів медіа послуг, виробників програм, продюсерів,
авторів та інших фахівців до розробки більш детальних концепцій і стратегій,
спрямованих на розвиток європейських аудіовізуальних художніх фільмів, які
адресовані міжнародній глядацькій аудиторії.
(76) Необхідно забезпечити передачу кінематографічних
погоджені правовласниками і провайдерами медіа послуг.
(77)
Питання
конкретних
часових
кінематографічних робіт має вирішуватися
зацікавленими сторонами та фахівцями.

меж
для
передусім

робіт

у

терміни,

кожного
виду
показу
шляхом погоджень між

(78) Із метою забезпечення активної політики на користь певної мови, державичлени мають право встановлювати детальніші або суворіші правила, зокрема щодо
мовних критеріїв, якщо ці правила відповідають законодавству Союзу, і, особливо, не
застосовуються до ретрансляції мовлення з території інших держав-членів.
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(79) Наявність аудіовізуальних медіа послуг на замовлення збільшує споживчий
вибір. Тому детальні правила, що регулюють комерційну рекламу аудіовізуальних медіа
послуг на замовлення, не потребують
обґрунтування і не мають сенсу навіть з
технічної точки зору. Незважаючи на це, вся аудіовізуальна комерційна реклама
повинна дотримуватися не тільки правил ідентифікації, але й основних правил якості
для задоволення чітких цілей публічної політики.
(80) Як вже було визнано Комісією у Пояснювальному комюніке про деякі аспекти
положень стосовно телевізійної реклами в Директиві "Телебачення без кордонів" (1),
розвиток нових рекламних технологій і ринкових інновацій створює нові ефективні
можливості для аудіовізуальної комерційної реклами в масштабах традиційних телепослуг, надаючи їм потенційну можливість краще конкурувати з інноваційними
послугами на замовлення на одному рівні.
(81) Комерційні й технологічні досягнення збільшують вибір та відповідальність
користувачів під час використання ними аудіовізуальних медіа послуг. Щоби зберегти
співвідношення з цілями суспільних інтересів, регулювання дозволяє досягти певної
ступені гнучкості у питаннях телевізійного мовлення. Принцип відмежовування має
обмежуватися телевізійною рекламою і телепродажами, а продакт-плейсмент має
дозволятися за певних обставин, якщо держава-член не прийме іншого рішення.
Забороняється здійснення прихованого продакт-плейсменту. Принцип відмежовування
не перешкоджає використанню нових рекламних технологій.
(82) Окрім практик, що охоплюються цією Директивою, Директива Європейського
парламенту і Ради 2005/29/ЄК від 11 травня 2005 року про недобросовісні комерційні
практики на внутрішньому ринку ( 2) застосовується до недобросовісної комерційної
практики, як-то неправдиві або агресивні практики під час надання аудіовізуальних
медіа послуг. Окрім того, Директива Європейського парламенту і Ради 2003/33/ЄК від
26 травня 2003 року про зближення законів, постанов та адміністративних положень
держав-членів у сфері реклами і спонсорства тютюнових виробів ( 3), яка забороняє
рекламу і спонсорство сигарет та інших тютюнових виробів у друкованих ЗМІ, під час
надання інформаційних послуг та радіомовлення, не перешкоджає дії цій Директиві у
зв'язку з особливостями аудіовізуальних медіа послуг. Стаття 88 (1) Директиви
Європейського парламенту та Ради 2001/83/ЄК від 6 листопада 2001 р. про Кодекс
Співтовариства стосовно лікарських засобів, призначених для споживання людиною
(4), яка забороняє рекламування для широкої громадськості деяких лікарських засобів,
застосовується, як це передбачено в пункті 5 цієї статті, без шкоди для статті 21 цієї
Директиви. Крім того, ця Директива не перешкоджає дії Регламенту Європейського
парламенту та Ради в (ЄК) № 1924/2006 від 20 грудня 2006 року про скарги на харчову
цінність та користь для здоров’я продуктів харчування (5).
(83) Для того, щоб забезпечити повний і належний захист інтересів споживачів як
телеглядачів, необхідно підпорядкувати телевізійну рекламу певним мінімальним
правилам і стандартам, а держав-членів залишити за собою право на встановлення
детальніших і суворіших правил, а в деяких випадках - визначати різні умови для
телемовників, що знаходяться під їх юрисдикцією.
(84) Держави-члени з урахуванням законодавства Союзу та
у зв'язку з
трансляціями, призначеними виключно для національної території, які не можуть бути
отримані прямо або опосередковано однією або декількома державами-членами,
повинні мати можливість встановлювати різні умови для розміщення реклами і різні
обмеження на обсяг реклами для сприяння цим трансляціям.
_________________________
( 1 ) OJ C 102, 28.4.2004, ст. 2.
( 2 ) OJ L 149, 11.6.2005, ст. 22.
( 3 ) OJ L 152, 20.6.2003, ст. 16.
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( 4 ) OJ L 311, 28.11.2001, ст. 67.
( 5 ) OJ L 404, 30.12.2006, ст. 9.

(85) У зв´язку зі збільшенням можливостей глядачів уникати реклами за рахунок
використання новітніх технологій таких, як цифрові персональні відеомагнітофони, та
збільшенням кількості каналів, детальне регулювання процесу включення рекламних
роликів з метою захисту глядачів не виправдовує себе. Незважаючи на недопустимість
збільшення допустимої погодинної реклами, ця Директива забезпечує телемовникам
гнучкість у питаннях включення реклами, у випадку, якщо це не порушує цілісності
програми.
(86) Ця Директива покликана оберігати специфіку європейського телебачення,
яке надає перевагу включенням реклами між програмами, обмежуючи тим самим
можливість втручання в кінематографічні твори та телевізійні фільми, а також в деякі
види програм, які потребують особливого захисту .
(87) Необхідно визначити, що час, відведений на трансляцію телевізійних
рекламних спотів і сюжетів телепродажу, не повинен перевищувати 20% у межах
години, в тому числі у "прайм-тайм”. Поняття «телевізійний рекламний спот» слід
розуміти як телевізійну рекламу в значенні пункту (і) статті 1 (1), максимальна
тривалість якого становить 12 хвилин.
(88) Необхідно заборонити всю аудіовізуальну комерційну рекламу, що рекламує
сигарети та інші тютюнові вироби, включаючи її непрямі форми, які, прямо не
називаючи тютюнові вироби,
намагаються обійти заборону на аудіовізуальну
комерційну рекламу для сигарет та інших тютюнових виробів шляхом використання
торгових знаків, символів та інших виразних характеристик тютюнових виробів або
підприємств, чия основна або відома діяльність включає виробництво чи торгівлю такою
продукцією .
(89) Окрім того, необхідно заборонити всю аудіовізуальну комерційну рекламу
лікарських засобів і медичних послуг, які на території держави-члена, під юрисдикцією
якої знаходиться провайдер медіа послуг, можна придбати лише за рецептом, а також
визначити чіткі критерії телевізійної реклами алкогольної продукції.
(90) Використання прихованої аудіовізуальної комерційної реклами заборонено
цією Директивою через її негативний вплив на споживачів. Заборона на використання
прихованої аудіовізуальної комерційної реклами не поширюється на законний продактплейсмент в рамках цієї Директиви, коли глядач належним чином інформується про
існування продакт-плейсменту. Це здійснюється шляхом надання сигналу про факт
розміщення продукту в тій чи іншій програмі, наприклад, у формі нейтрального
логотипу.
(91) Продакт-плейсмент існує у кіно/аудіовізуальних творах, виготовлених для
телебачення.
Для
забезпечення
„єдиного
ігрового
поля”
і
підвищення
конкурентоспроможності європейської медіа-індустрії необхідне існування
правил
продакт-плейсменту Поняття „продакт-плейсмент”, визначене у цій Директиві, охоплює
будь-яку форму аудіовізуальної комерційної реклами, що включає або посилається на
продукт, послугу або торгову марку в рамках програми за грошову або іншу
винагороду. Безкоштовне надання таких товарів або послуг як реквізиту або призів
розглядається як продакт-плейсмент лише тоді, коли ці товари чи послуги мають
велику цінність. Продакт-плейсмент є предметом таких самих правил щодо якості та
обмежень, які застосовуються до аудіовізуальної комерційної реклами. Вирішальним
критерієм, який відрізняє спонсорство від продакт-плейсменту, є той, що в продактплейсменті посилання на продукт вбудоване в сюжет програми, через що визначення у
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частині (m) статті 1 (1) містить слово „в рамках”. На противагу цьому, посилання на
спонсорів можуть бути показані у програмі, але не є частиною її сюжету.
(92) У принципі, продакт-плейсмент варто заборонити. Проте для деяких видів
програм можливі виключення на основі позитивного списку. Держава-член повинна
мати можливість обрати певні з цих виключень повністю або частково, наприклад,
надати дозвіл на продакт-плейсмент тільки у тих програмах, які не були виготовлені в
тій самій державі-члені.
(93) Окрім того, спонсорство і продакт-плейсмент слід заборонити, якщо вони
впливають на зміст програм у питанні відповідальності та редакторської незалежності
провайдера медіа послуг, як наприклад у випадку тематичного розміщення.
(94) Відповідно до Договору про функціонування Європейського Союзу державичлени несуть відповідальність за ефективне виконання цієї Директиви. З метою
неупередженого і прозорого виконання цієї Директиви вони вільні обирати інструменти
у відповідності до своїх правових традицій і сформованих структур, і, зокрема, форм
компетентних незалежних органів регулювання у своїх країнах. Точніше, обрані
державами-членами інструменти повинні сприяти розвитку медіа-плюралізму.
(95) Для забезпечення правильного застосування цієї Директиви необхідне тісне
співробітництво між компетентними органами регулювання держав-членів та Комісією.
Подібне тісне співробітництво держав-членів і їх органів регулювання є особливо
необхідним у зв'язку з впливом, який телемовники, розташовані в одній державі-члені,
можуть здійснювати на іншу державу-члена. Якщо в національному законодавстві
передбачені процедури ліцензування, і якщо існує декілька зацікавлених державчленів, бажано започаткувати контакти на рівні відповідних органів до того, як будуть
видані ліцензії. Це співробітництво має охоплювати усі сфери дії цієї Директиви. EN L
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(96) Необхідно надати чіткі роз'яснення, що самореклама – це особливий вид
реклами, в якій телемовник просуває свою продукцію, послуги, програми і канали.
Зокрема, трейлери, що складаються із уривків програм, мають вважатися програмами.
(97) Час щоденних передач, відведений для оголошень телемовників у зв'язку з їх
власними програмами та додатковою продукцією, пов'язаною з цими програмами, або
соціальної реклами та закликів до благодійництва, які передаються безоплатно, не
повинен включатися до максимальної частки мовлення протягом дня або кожної години,
яка виділяється на рекламу і телепродаж.
(98) Для того, щоб не допустити спотворення конкуренції, це відхилення має
обмежуватися оголошеннями продукції, яка відповідає умові подвійного характеру:
допоміжного щодо програми і такого, що безпосередньо випливає з цієї програми.
Термін «допоміжний» стосується продукції, спрямованої на надання глядацькій
аудиторії можливості скористатися повною мірою або взаємодіяти з цими програмами.
(99) У зв'язку з поширенням телепродажу, економічно важливої діяльності для
операторів в цілому і для збуту товарів і послуг в масштабах Союзу, важливо
забезпечити високий рівень захисту прав споживачів шляхом створення відповідних
стандартів, що регулюють форму і контент таких передач.
(100) Компетентним національним владним органам необхідно під час контролю
за виконанням відповідних положень вирізняти у зв'язку з каналами, не призначеними
виключно для телепродажу, час, відведений для транслювання сюжетів телепродажу,
рекламних спотів та інших форм реклами, з одного боку, а, з іншого – час передач,
відведений для транслювання вікон телепродажу. Тому необхідно чітко позначати
кожне вікно за допомогою оптичних та акустичних засобів, принаймні на початку та в
кінці трансляції.
(101) Ця Директива застосовується до каналів, призначених виключно для
телепродажу або самореклами, які не містять таких традиційних елементів програми, як
новини, спорт, фільми, документальні фільми та художні програми, виключно для цілей

95

цієї Директиви і не перешкоджаючи включенню таких каналів в рамках дії інших
інструментів Союзу.
(102) Попри те, що, телемовники, як правило, зобов'язані забезпечувати чесне
висвітлення фактів і подій, важливо накладати на них особливі зобов'язання стосовно
права на відповідь або адекватні механізми захисту для того, щоби будь-яка особа,
законним інтересам якої було завдано шкоди внаслідок певних тверджень, зроблених у
рамках телевізійної програми, могла ефективно здійснювати своє право на відповідь
або використовувати інші механізми захисту.
(103) Право на відповідь є відповідним механізмом правового захисту по
відношенню до телевізійного мовлення, яке також може застосовуватися в режимі онлайн. До Рекомендації про захист неповнолітніх та людської гідності і право на відповідь
включено відповідні інструкції щодо реалізації заходів в межах дії національного
законодавства або практики з метою забезпечення достатнього права на відповідь або
адекватні механізми захисту по відношенню до Інтернет ЗМІ.
(104) Оскільки цілі цієї Директиви, а саме: створення простору без кордонів для
аудіовізуальних медіа послуг з одночасним забезпеченням високого рівня захисту цілей
спільного інтересу, зокрема, захисту неповнолітніх та людської гідності, а також
підтримка прав людей з обмеженими можливостями, не можуть бути в достатній мірі
досягнуті державами-членами, а отже, беручи до уваги масштаби і результати цієї
Директиви, можуть бути краще досягнуті на рівні Союзу, Союз може вживати заходи
згідно з принципом субсидіарності, визначеного у статті 5 Договору про Європейський
Союз. Відповідно до принципу пропорційності, як визначено в цій статті, ця Директива
не виходить за рамки того, що необхідно для досягнення цих цілей.
(105) Ця Директива не впливає на зобов'язання держав-членів у тому, що
стосується строків впровадження в національне законодавство директив за переліком,
поданим у частині В Додатку I,
ПРИЙНЯЛИ ЦЮ ДИРЕКТИВУ:
РОЗДІЛ I
ВИЗНАЧЕННЯ
Стаття 1
1.Для цілей цієї Директиви застосовуються такі визначення:
(a) „аудіовізуальна медіа послуга” означає:
(i) послугу, що згідно з визначенням у статтях 56 і 54 Договору про
функціонування
Європейського
Союзу,
знаходиться
у
сфері
редакційної
відповідальності провайдера медіа послуги, і основна мета якої полягає у здійсненні
трансляцій інформаційних, розважальних та освітніх програм для загальної аудиторії за
допомогою засобів електронних комунікаційних мереж згідно з визначенням у пункті (а)
статті 2 Директиви 2002/21/ЄК. Під такою аудіовізуальною медіа послугою мається на
увазі або телевізійне мовлення згідно з визначенням, наведеним у пункті (e) цієї
частини, або аудіовізуальна медіа послуга на замовлення згідно з визначенням,
наведеним у пункті (g) цієї частини;
(ii) аудіовізуальну комерційну
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рекламу;
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(b) „програма” означає набір рухомих зображень із звуковим супроводом або без
нього, що створюють окремий елемент у розкладі або каталозі, створеного провайдером
медіа послуги, форма і зміст якого можна порівняти з формою і змістом телевізійного
мовлення. Як приклад, програми включають повнометражні фільми, спортивні події,
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ситуативні комедії, документальні фільми, дитячі програми і оригінальні драматичні
твори;
(c) "редакційна відповідальність» означає здійснення ефективного контролю за
відбором програм та за організацією у вигляді хронологічного розкладу для
телевізійного мовлення, або у вигляді каталогу для аудіовізуальних медіа послуг на
замовлення. Редакційна відповідальність не обов’язково передбачає будь-яку юридичну
відповідальність за зміст послуг, що надаються, згідно з національним законодавством;
(d) «провайдер медіа послуги» означає фізичну або юридичну особу, що несе
редакційну відповідальність за зміст аудіовізуальної послуги та визначає спосіб її
організації;
(e) „телевізійне мовлення” або „телевізійна трансляція” (тобто. лінійні
аудіовізуальні медіа послуги) означають аудіовізуальну медіа послугу, що надається
провайдером медіа послуги для одночасного перегляду програм згідно з розкладом
програм;
(f) „телемовник” означає провайдера медіа послуги телевізійного мовлення;
(g) «аудіовізуальна медіа послуга на замовлення» (нелінійна аудіовізуальна медіа
послуга) означає аудіовізуальну медіа послугу, що надається провайдером медіа
послуги для перегляду програм у час, довільно обраний користувачем, та за
індивідуальним замовленням з каталогу програм, що пропонуються провайдером медіа
послуг;
(h) „аудіовізуальна комерційна реклама” означає зображення із звуковим
супроводом або без нього, призначені для прямої або непрямої реклами товарів, послуг
або іміджу фізичної або юридичної особи, що займається комерційною діяльністю. Такі
зображення включаються до програми мовлення за грошову чи іншу винагороду або з
метою самореклами. Аудіовізуальна комерційна реклама здійснюється у формі
телевізійної реклами, спонсорських оголошень, телепродажу та продакт-плейсменту;
(i) „телевізійна реклама” означає будь-яку форму повідомлення, переданого за
грошову чи іншу винагороду, або
саморекламу державного або приватного
підприємства чи фізичної особи у рамках торгівельної, підприємницької, ремісничої або
професійної діяльності з метою реклами товарів або послуг, включаючи нерухому
власність, права та зобов’язання, що транслюється за грошову винагороду;
(j) „прихована аудіовізуальна комерційна реклама” означає представлення за
допомогою словесного описання або зображень товарів, послуг, назви, торгової марки
або діяльності виробника товарів чи постачальника послуг у рамках програм, де таке
представлення використовується провайдером медіа послуг у якості реклами і здатне
ввести аудиторію в оману щодо її призначення. Подібне представлення, зокрема,
вважається навмисним, якщо здійснюється за грошову чи іншу винагороду;
(k) „спонсорство” означає будь-який внесок з боку державних або приватних
підприємства чи фізичних осіб, діяльність яких не пов’язана з наданням аудіовізуальних
послуг або виробництвом аудіовізуальної продукції, для фінансування аудіовізуальних
медіа послуг або програм з метою реклами власної назви, торгової марки, іміджу,
діяльності або продукції;
(l) „телепродаж” означає прямі пропозиції для глядацької аудиторії товарів або
послуг, включаючи нерухоме майно, права та зобов’язання, з метою продажу, що
транслюється за грошову винагороду;
m) „продакт-плейсмент” означає аудіовізуальну комерційну рекламу у будь-якій
формі, що полягає у зображенні або посиланні на певний продукт, послугу або торгову
марку у рамках програми за грошову чи іншу винагороду;
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(n) „продукція європейського виробництва” означає:
(і) продукцію, вироблену на території держав-членів;
(іі) продукцію, вироблену на території інших європейських держав, що є
сторонами Європейської конвенції „Про транскордонне телебачення” Ради Європи, якщо
вона відповідає вимогам частини 3;
(ііі) продукцію спільного виробництва у рамках угод в аудіовізуальному секторі,
укладених між державами Союзу та третіми державами, якщо вона відповідає вимогам,
визначеним цими угодами.
2. положення пунктів (n) (іі) та (ііі) частини 1 застосовуються за умови, що
продукція, вироблена на території держави-члена, не є об’єктом дискримінаційних
заходів з боку третіх держав.
3. Продукція, зазначена у пунктах (n) (іі) та (ііі) частини 1, є продукцією,
виробленою переважно авторами та працівниками, що проживають в одній або
декількох державах, зазначених у цих положеннях, за умови, що вона відповідає одній
з таких трьох вимог:
(i) вироблена однією або декількома компаніями-виробниками, розташованими на
території однієї або кількох держав-членів;
(ii) виробництво відбувається під наглядом та контролем з боку однієї або
декількох компаній-виробників, розташованих на території однієї або кількох державчленів;
(iii) внесок спів-виробників з цих держав-членів складає переважну частку
сумарних витрат на спільне виробництво і не контролюється однією або декількома
компаніями-виробниками, розташованими за межами держав-членів;
4. Продукція, яка не є продукцією європейського виробництва відповідно до
пункту (n) частини 1, але вироблена у рамках двосторонніх угод про співробітництво
між державами-членами та третіми державами, вважається продукцією європейського
виробництва за умови, якщо спів-виробники з боку Союзу беруть на себе переважну
частку сумарних витрат на виробництво і не контролюється однією або декількома
компаніями-виробниками, розташованими за межами держав-членів.
РОЗДІЛ II
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 2
1. Кожна держава-член забезпечує відповідність усіх аудіовізуальних медіа
послуг, які надаються провайдерами під її юрисдикцією, правилам правової системи, що
регулює громадські аудіовізуальні послуги у цій державі-члені.
2. Для цілей цієї Директиви провайдерами медіа послуг під юрисдикцією державичлена є:
(a) будь-які провайдери, засновані у цій державі-члені згідно пункту 3;
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(b) будь-які провайдери, до яких застосовується пункт 4.
3. Для цілей цієї Директиви провайдер вважається заснованим у державі-члені у
наступних випадках:
(a) головний офіс провайдера медіа послуг розташований у цій державі-члені, та
редакторські рішення щодо аудіовізуальних медіа послуг приймаються у цій державічлені;
(b) якщо головний офіс провайдера аудіовізуальних медіа послуг розташований в
одній державі-члені, а редакційні рішення щодо аудіовізуальних медіа послуг
приймаються в іншій державі-члені, вважається, що провайдер заснований у державічлені, у якій працює значна частина робочої сили, що залучена до діяльності з надання
аудіовізуальних медіа послуг. Якщо значна частина робочої сили, що залучена до
діяльності з надання аудіовізуальних медіа послуг, працює у кожній із цих державчленів, провайдер аудіовізуальних послуг вважається заснованим у державі-члені, де
знаходиться його головний офіс. Якщо значна частина робочої сили, що залучена до
діяльності з надання аудіовізуальних медіа послуг, не працює в жодній із цих держав,
вважається, що провайдер аудіовізуальних медіа послуг заснований у державі-члені, де
він розпочав свою діяльність згідно законодавства цієї держави-члена, та за умови, що
він підтримує стабільний та ефективний зв'язок із економікою цієї держави-члена;
(c) якщо головний офіс провайдера медіа послуг знаходиться у державі-члені,
однак рішення щодо аудіовізуальних медіа послуг приймаються у третій країні чи
навпаки, вважається, що провайдер заснований у цій державі-члені за умови, що
значна частина робочої сили, що залучена до діяльності з надання аудіовізуальних
медіа послуг, працює у цій державі-члені.
4. Провайдери медіа послуг, до яких не застосовуються положення пункту 3,
вважаться такими, що знаходяться під юрисдикцією держави-члена, в наступних
випадках:
(a) вони використовують супутниковий передавач, що знаходиться у цій державічлені;
(b) хоча вони і не використовують супутниковий передавач, що знаходиться у цій
державі-члені, вони використовують супутникові потужності, що належать цій державічлену.
5. Якщо питання юрисдикції держави-члена не може бути вирішено на підставі
пунктів 3 та 4, вважається, що юрисдикцію має держава-член, де провайдер
заснований у розумінні статей 49 – 55 Договору про функціонування Європейського
Союзу.
6. Ця Директива не поширюється на аудіовізуальні медіа послуги, призначені
виключно для отримання в третіх країнах,та такі, що не отримуються за допомогою
стандартного споживчого обладнання прямо або посередньо громадськістю однієї або
більше держав-членів.
Стаття 3
1. Держави-члени забезпечують свободу отримання і не перешкоджають
ретранслюванню на своїй території аудіовізуальних медіа послуг з інших держав-членів
з причин, що входять до сфер координації цієї Директиви.
2. Що стосується телевізійного мовлення, держави-члени можуть тимчасово
відступати від зобов’язань, зазначених в параграфі 1 цієї статті, якщо виконуються
наступні умови:
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(a) телетрансляція, що надходить із іншої держави-члена, явно, серйозно та грубо
порушує статтю 27(1) та/або 6;
(b) протягом останніх 12 місяців мовник щонайменше двічі порушив правило(а),
зазначені в пункті (а).
(c) така держава-член у письмовій формі повідомила мовника та Комісію про
ймовірне порушення та заходи, які вона збирається вжити у випадку повторного
вчинення таких порушень.
(d) протягом 15 днів з дати повідомлення, зазначеного у пункті (с), не було
досягнуто дружнього врегулювання в межах консультації із державою-членом, з якою
здійснюється транслювання, і Комісією, та ймовірне порушення триває.
Комісія протягом 2 місяців з дати повідомлення про заходи держави-члена
вирішує, чи відповідають такі заходи праву ЄС. Якщо вона вирішує, що заходи не
відповідають праву Союзу, держава-член зобов’язана якнайшвидше припинити такі
заходи.
3. Параграф 2 не перешкоджає застосуванню будь-яких процедур, засобів
правового захисту чи санкцій відносно таких порушень у державі-члені, що має
юрисдикцію над відповідним мовником.
4. Що стосується аудіовізуальних медіа послуг на вимогу, держави-члени можуть
вживати заходів із відступлення від зобов’язань, зазначених в параграфі 1 цієї статті, по
відношенню до конкретної послуги, якщо виконуються наступні умови:
(a) такі заходи є:
(i) необхідними для досягнення однієї із наступних цілей:
— державної політики, зокрема, запобігання, розслідування, виявлення та
переслідування злочинів, у тому числі захисту неповнолітніх та боротьби із будь-яким
підбурюванням до ворожнечі на расовому, статевому, релігійному чи регіональному
ґрунті, а також приниження людської гідності конкретних осіб,
— захисту здоров’я громадян,
— громадської безпеки, у тому числі захисту національної безпеки та оборони,
— захисту споживачів, у тому числі інвесторів;
(ii) вживаються на протидію аудіовізуальним медіа послугам на вимогу, що
наносять шкоду цілям, зазначеним у пункті (i) або становлять серйозний і суттєвий
ризик нанесення шкоди таким цілям;
(iii) є пропорційними таким цілям;
(b) до початку вжиття заходів і без перешкоди для судового процесу, у тому числі
підготовчих стадій та заходів в межах розслідування кримінальної справи, державачлен:
(i) просила державу-член, під юрисдикцією якої знаходиться провайдер медіа
послуги, вжити заходів, і остання не вжила таких заходів або вони були
неадекватними;
(ii) повідомила Комісію та державу-члена, під юрисдикцією якої знаходиться
провайдер медіа послуги, про свій намір вжити такі заходи.
5. Держави-члени у термінових випадках можуть відступати від умов,
передбачених пунктом (b) абзацу 4. Якщо це має місце, про вжиті заходи протягом
найкоротшого строку повідомляється Комісія та держава-член, під юрисдикцією якої
знаходиться провайдер медіа послуги, із зазначенням причин, через які ця державачлен вважає, що випадок є терміновим.
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6. Комісія, не перешкоджаючи можливості держав-членів вживати заходи, про які
йдеться в параграфах 4 та 5, протягом найкоротшого строку досліджує заходи, про які
було їй повідомлено, на предмет їх відповідності праву ЄС. Якщо вона доходить
висновку про невідповідність заходів праву ЄС, Комісія просить відповідну державучлена утриматися від вжиття будь-яких запропонованих
заходів або терміново
припинити такі заходи.
Стаття 4
1. Держави-члени залишаться вільними у встановленні для провайдерів медіа
послуг під їхньою юрисдикцією більш деталізованих або більш суворих правил у сферах
координації цієї Директиви, за умови, що такі правила відповідають праву ЄС.
2. Якщо держава-член:
(a) скористалася правом, зазначеним у параграфі 1, із встановлення більш
деталізованих або більш суворих правил загального громадського інтересу; та
(b) вважає, що мовник, який знаходиться під юрисдикцією іншої держави-члена,
здійснює телевізійне транслювання, що повністю або переважно спрямовано на її
територію;
вона може звернутися до держави-члена, що має юрисдикцію, з метою
винайдення взаємовигідного вирішення будь-яких пов’язаних проблем. Після отримання
обґрунтованого запиту першої держави-члена, держава-член, що має юрисдикцію,
направляє мовнику вимогу дотримуватися відповідних правил загального громадського
інтересу. Держава-член, що має юрисдикцію, протягом 2 місяців повідомляє першу
державу-члена про результати такого запиту. Будь-яка і цих держав-членів може
ініціювати скликання контактного комітету, створеного згідно статті 29, для розгляду
справи.
3. Перші держава-член може застосувати до мовника відповідні заходи, якщо вона
вважатиме, що:
(a) результати застосування параграфу 2 є незадовільними; та
(b) відповідний мовник був заснований у державі-члені, яка має юрисдикцію, з
метою обходу більш суворих правил у сферах координації цієї Директиви, що
застосовувалися б до нього , якби він був заснований у першій державі-члені. Такі
заходи повинні бути об’єктивно необхідними, застосовуватися у недискримінаційний
спосіб та пропорційно до цілей, які вони переслідують.
4. Держава-член може
виконуються наступні умови:

вживати

заходи

згідно

параграфу

3,

тільки

якщо

(a) вона повідомила Комісію та державу-член, у якій заснований мовник, про свій
намір вжити такі заходи та надала обґрунтування своєї оцінки; та
(b) Комісія винесла рішення, що заходи відповідають праву ЄС, зокрема, коректно
обґрунтовано доводи держави-члена, що вдалася до цих заходів згідно параграфів 2 та
3.
5. Комісія виносить рішення протягом 3 місяців після повідомлення, передбаченого
пунктом (a) параграфу 4. Якщо комісія виносить рішення про невідповідність заходів
праву ЄС, відповідна держава-член утримується від вжиття запропонованих заходів.
6. Держави-члени належними засобами в межах свого законодавства
забезпечують ефективне дотримання положень цієї Директиви з боку провайдерів медіа
послуг під їхньою юрисдикцією.
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7. Держави-члени сприяють співрегуляції та/або саморегульованим режимам у
сферах координації цієї Директиви, наскільки це дозволено їхніми правовими
системами. Такі режими повинні бути широко сприйняті головними зацікавленими
особами у відповідних державах-членах і передбачати ефективну реалізацію.
8. Директива 2000/31/EC застосовується, якщо інше не передбачено цією
Директивою. У випадку конфлікту між положенням Директиви 2000/31/EC та
положенням цієї Директиви застосовується положення цієї Директиви, якщо інше не
передбачено цією Директивою.
РОЗДІЛ III
ПОЛОЖЕННЯ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДО УСІХ АУДІОВІЗУАЛЬНИХ МЕДІА
ПОСЛУГ
Стаття 5
Держави-члени
забезпечують
надання
споживачам
усіма
провайдерами
аудіовізуальних
медіа
послуг
під
їхньою
юрисдикцією
послуги
зручного,
безпосереднього та постійного доступу до, щонайменше, наступної інформації:
(a) назва провайдера медіа послуги;
(b) географічна адреса заснування провайдера;
(c) подробиці щодо провайдера медіа послуг, у тому числі електронна адреса чи
веб-сторінка, які дозволяють швидко сконтактувати із ним у безпосередній та
ефективний спосіб;
(d) де це застосовується, компетентні регуляторні або наглядові органи.
Стаття 6
Держави-члени належними засобами забезпечують, щоби жодні аудіовізуальні
медіа послуги, що надаються провайдерами медіа послуг під їхньою юрисдикцією, не
містили підбурювань до ворожнечі на расовому, статевому, релігійному чи
національному ґрунті.
Стаття 7
Держави-члени здійснюють заохочення провайдерів медіа послуг під їхньою
юрисдикцією до поступового забезпечення доступності їхніх послуг людям із вадами
зору або слуху.
Стаття 8
Держави-члени забезпечують, щоби провайдери медіа послуг під їхньою
юрисдикцією не транслювали кінематографічні твори понад строки, обумовлені із
правовласниками.
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Стаття 9
1. Держави-члени забезпечують відповідність комерційних аудіовізуальних
повідомлень, що здійснюються провайдерами медіа послуг під їхньою юрисдикцією,
наступним правилам:
(a) комерційні аудіовізуальні повідомлення легко розпізнаються як такі. Приховані
комерційні аудіовізуальні повідомлення збороняються;
(b) у комерційних аудіовізуальних повідомленнях не можуть використовуватися
технології, що впливають на підсвідомість;
(c) комерційні аудіовізуальні повідомлення не можуть:
(i) завдавати шкоду повазі до людської гідності;
(ii) містити або пропагувати будь-яку дискримінацію за ознакою статі, расового чи
етнічного походження, національності, релігії або переконання,
обмежених
можливостей, віку або сексуальної орієнтації;
2. Якщо інший мовник, заснований у тій самій державі-члені, що і мовник, що
бажає отримати доступ, набув виключні права на подію значного суспільного інтересу,
доступ надається таким мовником.
3. Держави-члени забезпечують гарантії такого доступу шляхом надання
мовникам дозволу вільно вибирати короткі уривки сигналів передаючого мовника із
зазначенням щонайменше їхнього джерела, якщо тільки
це не є неможливим із
практичних міркувань.
4. Як варіант відносно положень параграфу 3, держави-члени можуть створити
еквівалентну систему, за допомогою якої буде надано доступ на справедливій, розумній
та недискримінаційній основі в іншій спосіб.
5. Короткі уривки використовуються виключно для загальних програм новин і
можуть використовуватися в аудіовізуальних медіа послугах на вимогу, тільки якщо та
сама програма пропонується тим самим провайдером медіа послуг як програма із
затримкою.
6. Без перешкоди положенням параграфів 1 – 5, держави-члени згідно своїх
правових систем і практик забезпечують визначення обов’язкових положень та умов,
зокрема, стосовно будь-яких угод про компенсацію, максимальну довжину коротких
уривків та часові межі їхньої передачі. Якщо передбачається компенсація, її розмір не
може перевищувати додаткові витрати, що прямо пов’язані із наданням доступу.
РОЗДІЛ VI
СПРИЯННЯ
ПРОГРАМ

РОЗПОВСЮДЖЕННЮ

ТА

ВИРОБНИЦТВУ

ТЕЛЕВІЗІЙНИХ

Стаття 16
1. Держави-члени забезпечують, де це практично можливо і за допомогою
належних засобів, відведення мовниками більшої частини ефірного часу для
європейської продукції, за винятком часу, передбаченого для новин, спортивних подій,
ігор, реклами, телетекстових послуг та телепродажу. Ця частка, із врахуванням
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інформаційних, освітніх, культурних та розважальних обов’язків перед
аудиторією, повинна досягатися прогресивно, на основі належних критеріїв.

власною

2. Якщо частку, про яку йдеться у параграфі 1, не може бути досягнуто, вона
повинна бути не меншою, ніж середній показник станом на 1988 рік у відповідній
державі-члені.
Разом із тим, для Греції та Португалії, замість 1988 року застосовується показник
1990 року.
3. Держави-члени, починаючи з 3 жовтня 1991 року, кожні 2 роки надають Комісії
звіт про застосування цієї статті та статті 17.
Такий звіт, зокрема, повинен містити статистичну інформацію щодо досягнення
частки, про яку йдеться у цій статті та статті 17, для кожної телевізійної програми під
юрисдикцією відповідної держави-члена, причини, через які не було досягнуто цієї
частки для кожного випадку, та заходи, що було вжито або планується вжити для її
досягнення.
Комісія повідомляє інші держави-члени про такі звіти, що супроводжуються, якщо
це потрібно, висновком. Комісія забезпечує застосування цієї статті та статті 17 у
відповідності до положень Договору про функціонування Європейського Союзу. Комісія
у своєму висновку може брати до уваги, зокрема, прогрес, досягнутий у порівнянні із
попередніми роками,, частку перших трансляційних продуктів у програмі, особливі
обставини нових телевізійних мовників та специфіку ситуації у країнах з обмеженими
можливостями
виробництва
аудіовізуальної
продукції
або
з
використанням
малопоширених мов.
Стаття 17
Держави-члени забезпечують, де це практично можливо і за допомогою належних
засобів, відведення мовниками щонайменше 10 % їхнього ефірного часу, за винятком
часу, передбаченого для новин, спортивних подій, ігор, реклами, телетекстових послуг
та телепродажу, або, як варіант, на вибір держави-члена, щонайменше 10 % їхнього
програмного бюджету, на європейську продукцію, що створюється незалежними від
мовника виробниками. Ця чатска, із врахуванням інформаційних, освітніх, культурних
та розважальних обов’язків перед власною аудиторією, повинна досягатися
прогресивно, на основі належних критеріїв. Вона повинна досягатися шляхом цільового
виділення адекватної частки для новоствореного продукту, тобто продукту,
трансльованого протягом 5 років з дати його виробництва.
Стаття 18
Ця Розділ не застосовується до телевізійних трансляцій, що спрямовані на
локальну аудиторію та не становлять частину національної мережі.
РОЗДІЛ VII
ТЕЛЕВІЗІЙНА РЕКЛАМА ТА ТЕЛЕМАРКЕТИНГ
Стаття 19
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1. Телевізійна реклама та телепродаж повинні легко впізнаватися та
відмежовуватися від редакційного наповнення. Без перешкоди для використання
новітніх рекламних технологій, телереклами та телепродажу, телевізійна реклама та
телепродаж повністю відокремлюються від інших складових програми за допомогою
оптичних та/або звукових та/або просторових засобів.
2. Відокремлені рекламні споти та телепродаж, окрім таких, що супроводжують
транслювання спортивних подій, залишаються винятком.
Стаття 20
1. Держави-члени забезпечують, у випадку передачі телевізійної реклами або
телепродажу під час програм, що
вони не зашкоджуватимуть цілісності програм та
правам правовласників, з урахуванням нормальних перерв, тривалості та природи
відповідних програм.
2. Трансляція фільмів, що вироблені для телебачення (за винятком багатосерійних
передач, серіалів та документальних фільмів), кінематографічних творів та програм
новин можуть перериватися для телевізійної реклами та/або телепродажу один раз
протягом кожного визначеного проміжку часу тривалістю щонайменше 30 хвилин.
Передача дитячих програм може перериватися для телевізійної реклами та/або
телепродажу один раз протягом кожного визначеного проміжку часу тривалістю
щонайменше 30 хвилин за умови, що запланована тривалість програми становить
більше ніж 30 хвилин. Телевізійна реклама та телепродаж не можуть переривати
трансляції релігійної служби.
Стаття 21
Забороняється телепродаж медичної продукції, що підлягає маркетинговій
авторизації у розумінні Директиви 2001/83/EC, а також телепродаж медичного
обслуговування.
Стаття 22
Телевізійна реклама та телепродаж алкогольних напоїв повинні відповідати
наступним вимогам:
(a) вони не можуть бути спеціально призначеними для неповнолітніх або, зокрема,
зображувати неповнолітніх, що вживають ці напої;
(b) вони не можуть пов’язувати вживання алкоголю із покращенням фізичних
можливостей або керуванням автотранспортом;
(c) вони не можуть створювати враження того, що вживання алкоголю сприяє
соціальній чи сексуальній успішності;
(d) вони не можуть заявляти, що алкоголь має терапевтичні властивості або є
антидепресантом, заспокійливим засобом чи засобом вирішення особистих конфліктів;
(e) вони не можуть спонукати до необмеженого вживання алкоголю
виставляти невживання чи помірне вживання алкоголю у негативному світлі.

або

(f) вони не можуть підкреслювати високий вміст алкоголю як позитивну рису
напоїв.
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Стаття 23
1. Пропорція спортивної телевізійної реклами та спортивного
протягом кожної астрономічної години не може перевищувати 20 %.

телепродажу

2. Параграф 1 не застосовується до оголошень мовника щодо своїх власних
програм, та вторинних продуктів, що виникають безпосередньо з цих програм,
спонсорських оголошень та розміщення (згадування) товару.
Стаття 24
Телепродажеві вікна повинні бути чітко визначені як такі за допомогою оптичних
та звукових засобів і повинні тривати щонайменше 15 хвилин без перерви.

Стаття 25
Ця Директива застосовується з відповідними змінами до телевізійних каналів, які
повністю присвячені рекламі або телепродажу, а також до телевізійних каналів, які
здійснюють виключно саморекламу.
Разом із тим, до таких каналів не застосовується Розділ VI, а також статті 20 та 23.
Стаття 26
Не обмежуючи положення статті 4, держави-члени можуть, з належним
врахуванням законодавства ЄС, встановлювати вимоги , відмінні від тих, що зазначені у
статті 20(2) та статті 23 щодо телевізійних трансляцій, призначених виключно для
національної території, які не можуть прямо або опосередковано отримуватися
громадськістю однієї або більше інших держав-членів.
РОЗДІЛ VIII
ЗАХИСТ НЕПОВНОЛІТНІХ У ТЕЛЕВІЗІЙНОМУ ТРАНСЛЮВАННІ
Стаття 27
1. Держави-члени вживають належні заходи для забезпечення того, щоб
телевізійні трансляції мовників під їхньою юрисдикцією не містили жодних програм, які
можуть
серйозно зашкодити фізичному, психічному або моральному розвитку
неповнолітніх, зокрема, програм із вмістом порнографії та невиправданого насильства.
2. Заходи, зазначені у параграфі 1, розповсюджуються також на інші програми,
що можуть
серйозно зашкодити фізичному, психічному або моральному розвитку
неповнолітніх, за винятком випадків, коли шляхом вибору часу трансляцій або за
допомогою будь-якого технічного засобу забезпечено, що неповнолітні в районі
транслювання за звичайних обставин не будуть чути або бачити такі трансляції.
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3. Окрім того, якщо такі програми транслюються в некодованій формі, державичлени забезпечують, щоби їм передувало звукове попередження або вони
супроводжувалися візуальним позначенням протягом усієї програми.

РОЗДІЛ IX
ПРАВО НА ВІДПОВІДЬ В ТЕЛЕВІЗІЙНОМУ МОВЛЕННІ
Стаття 28
1. Не зашкоджуючи іншим положенням цивільного, адміністративного чи
кримінального права, що встановлюються державами-членами, будь-яка фізична чи
юридична особа, легітимним інтересам, зокрема, репутації та доброму імені якої було
нанесено шкоду шляхом висловлення недостовірних фактів під час телевізійної
програми, повинна мати право на відповідь або еквівалентний засіб захисту прав.
Держави-члени забезпечують, щоби дійсна реалізація права на відповідь або
еквівалентних засобів захисту прав не обмежувалися встановленням нерозумних вимог
або умов.
Відповідь передається протягом розумного часу після пред’явлення
вмотивованого запиту та в час і спосіб, що відповідає програмі, якої стосується запит.
2. Право на відповідь або еквівалентних засобів захисту прав застосовується
стосовно усіх мовників під юрисдикцією держави-члена.
3. Держави-члени встановлюють заходи, необхідні для встановлення права на
відповідь або еквівалентних засобів захисту прав та визначають процедуру для їх
реалізації. Зокрема, вони забезпечують наявність достатнього проміжку часу, а також
такий характер процедур, щоби право чи еквівалентний засіб могли бути належним
чином реалізовані фізичною чи юридично особою, що проживає чи заснована в інших
державах-членах.
4. Заява про здійснення права на відповідь або еквівалентного засобу може бути
відхилена, якщо така репліка є невиправданою, виходячи з умов, викладених у
параграфі 1, тягне за собою каране діяння, спричиняє настання для мовника цивільноправової відповідальності або порушить стандарти громадської пристойності.
5. Має бути передбачено процедури, згідно яких будь-які спори щодо
використання права на відповідь або еквівалентних заходів захисту прав може бути
переглянуто в судовому порядку.
РОЗДІЛ X
КОНТАКТНИЙ КОМІТЕТ
Стаття 29
1. Під егідою Комісії утворюється контактний комітет. Він складається із
представників компетентних органів держав-членів. Його головою є представник
Комісії. Комітет збирається з власної ініціативи або на вимогу делегації держави-члена.
2. Завданнями контактного комітету є:
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(a) підвищення ефективності реалізації цієї Директиви шляхом регулярних
консультацій з будь-яких практичних проблем, які виникають у зв’язку із її
застосуванням, зокрема, застосуванням статті 2, а також із будь-яких інших питань,
обмін думками щодо яких вважатиметься корисним;
(b) надання висновків із власної ініціативи або висновків на запит Комісії щодо
застосування державами-членами цієї Директиви;
(c) забезпечення можливості обміну поглядами стосовно того, які питання
необхідно підняти у звітах, що їх подають держави-члени згідно статті 16(3) та їхньої
методології;
(d) обговорення висновків регулярних консультацій, які Комісія проводить з
представниками мовних організацій, продюсерами, споживачами, виробниками,
провайдерами послуг та професійними спілками і творчими спільнотами;
(e) спростити обмін інформацією між державами-членами та Комісією стосовно
ситуації та розвитку регуляторної діяльності щодо аудіовізуальних медіа послуг із
врахуванням аудіовізуальної політики Союзу, а також відповідних розробок у технічній
сфері;
(f) досліджувати будь-які нові тенденції у сфері, у якій обмін думками виявиться
корисним.
РОЗДІЛ XI
СПІВРОБІТНИЦТВО МІЖ РЕГУЛЯТОРНИМИ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВ-ЧЛЕНІВ
Стаття 30
Держави-члени вживають належні заходи для забезпечення одна одної та Комісії
інформацією, що необхідна для застосування цієї Директиви, зокрема, статей 2, 3 та 4,
через свої компетентні незалежні регуляторні органи.
РОЗДІЛ XII
ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 31
Ця Директива поза сферами її координування не впливає на права та обов’язки
держав-членів, що випливають з чинних конвенцій стосовно телекомунікацій та
транслювання.
Стаття 32
Держави-члени передають Комісії текст основних положень національного
законодавства, які вони запровадили у сфері, на яку розповсюджується дія цієї
Директиви.
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Стаття 33
Не пізніше 19 грудня 2011 року та кожні 3 роки від цієї дати Комісія подає до
Європейського парламенту, Ради та Європейського економічного та соціального
комітету звіт про застосування цієї Директиви та, якщо це необхідно, робить подальші
пропозиції стосовно адаптування її до нових розробок у галузі аудіовізуальних медіа
послуг, зокрема, у світлі останніх технологічних розробок, конкурентоспроможності
сектору та рівня медіа грамотності в усіх державах-членах. Такий звіт оцінює також
питання телевізійної реклами, що супроводжує або включається до дитячих програм,
зокрема, чи кількісні та якісні показники, встановлені цією Директивою, забезпечують
необхідний рівень захисту.
Стаття 34
Директива 89/552/EEC, змінена Директивами, що зазначені у Додатку I частині А,
втрачає чинність, що не впливає на обов’язки держав-членів щодо кінцевих строків
перенесення до їхнього національного законодавства Директив, зазначених у Додатку I
частині B.
Посилання на Директиву, що втратила чинність, вважаться посиланнями на цю
Директиву і повинні здійснюватися згідно з таблицею співвідношень в Додатку II.
Стаття 35
Ця Директива набирає чинності на 20 день після її опублікування в Офіційному
журналі Європейського Союзу.
Стаття 36
Ця Директива адресована державам-членам.
Вчинено в Страсбурзі, 10 березня 2010 року.
За Європейський парламент Президент Є.БУЗЕК
За Раду Президент Д. ЛОПЕС ГАРРІДО
ДОДАТОК I
ЧАСТИНА A
Директива, що втратила чинність, із переліком наступних змін
(на яку здійснюється посилання у статті 34)
Директива Ради 89/552/EEC (OJ L 298, 17.10.1989, с. 23)
Директива 97/36/EC Європейського парламенту та Ради (OJ L 202, 30.7.1997, с.
60)
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Директива 2007/65/EC Європейського парламенту та Ради (OJ L 332, 18.12.2007,
с. 27) тільки стаття 1
ЧАСТИНА B
Перелік кінцевих термінів перенесення до національного законодавства
(на яку здійснюється посилання у статті 34) Директива
Кінцевий термін перенесення
89/552/EEC
97/36/EC

3 жовтня 1991
31

грудня 1998

2007/65/EC 19

грудня 2009

Друкується без додатку ІІ
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