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CE trimite România în fata CJUE pentru ca nu a transpus Directiva serviciilor
mass-media audiovizuale
Comisia Europeana a decis joi sa trimita Cehia, Irlanda, România, Slovacia si Spania în fata Curtii de
Justitie a Uniunii Europene pentru nerespectarea obligatiei de a transpune Directiva revizuita a serviciilor
mass-media audiovizuale ["DSMAV", Directiva (UE) 2018/1808], cu o cerere de impunere de sanctiuni
financiare în conformitate cu articolul 260 alineatul (3) din TFUE, se arata într-un comunicat al
Executivului comunitar.
DSMAV reglementeaza coordonarea la nivelul UE a legislatiei nationale privind toate serviciile mass-media
audiovizuale. Cea mai recenta revizuire a DSMAV a fost efectuata în 2018. DSMAV revizuita prevede standarde
la nivelul UE privind continutul media pentru toate serviciile mass-media audiovizuale, atât în cazul transmisiilor
de televiziune traditionale, cât si al serviciilor la cerere, în plus fata de platformele de partajare a materialelor
video.
Aceste noi norme ale UE vizeaza crearea unui peisaj audiovizual mai sigur, mai echitabil si mai divers. Acestea
consolideaza protectia telespectatorilor, acordând o atentie deosebita sigurantei persoanelor celor mai vulnerabile,
cum ar fi minorii, extind normele privind continutul ilegal si daunator la platformele de partajare a materialelor
video si promoveaza diversitatea culturala în mass-media audiovizuala.
În plus, directiva a introdus cerinte suplimentare privind independenta autoritatilor nationale de reglementare în
domeniul mass-mediei. Statele membre au avut obligatia de a transpune aceasta directiva si de a comunica
Comisiei masurile nationale de transpunere pâna la 19 septembrie 2020. În absenta adoptarii normelor nationale
relevante,
Comisia a trimis scrisori de punere în întârziere catre 23 de state membre în noiembrie 2020, urmate de noua
avize motivate în septembrie si doua în noiembrie 2021. Pâna în prezent, statele membre enumerate mai sus nu
si-au îndeplinit obligatia de a transpune integral si de a comunica masurile de punere în aplicare a DSMAV.
"Din acest motiv, Comisia a decis joi sa sesizeze Curtea de Justitie a Uniunii Europene cu privire la aceste cazuri.
Aceste sesizari includ o cerere de impunere a unor sanctiuni financiare în conformitate cu articolul 260 alineatul
(3) din TFUE", se mai spune în comunicat.
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