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NOTIFICĂRI
ale Autorităţilor de reglementare din afara României, respectiv reprezentanţi în domeniul audiovizualului
privind licenţierea unor servicii de programe noi

Adresa înregistrată la CNA cu nr.379/22.01.2018 a DISCOVERY ROMÂNIA SRL,
informează C.N.A. că este legal reprezentant al programului EUROSPORT 360 HD.
DISCOVERY ROMÂNIA SRL a depus şi înregistrat la C.N.A cu nr.379/17.01.2018
o scrisoare a Consiliului Superior al Audiovizualului din Franţa (cu traducere legalizată
a acesteia) în care se specifică cităm:
“cu privire la calificarea serviciului dumneavoastră multicanal ‹‹Eurosport 360 HD››.
În cursul unor discuţii recente pe care le-aţi avut cu privire la serviciile Consiliului, aţi
indicat faptul că acest serviciu multicanal va fi difuzat ‹‹punctual›› în funcţie de
drepturile de difuzare achiziţionate de EUROSPORT. Se propune o completare a
canalelor dumneavostră Eurosport 1 şi 2 pentru a putea permite abonaţilor să
urmărească din unghiuri diferite aceeaşi competiţie ‹‹datorită camerelor de luat vederi
incorporate›› sau ‹‹camerelor din standuri›› precum şi meciuri suplimentare în direct.
După terminarea retransmisiei unui eveniment, un generic va apărea pe ecran.
Consiliul a deliberat în şedinţa din 10 ianuarie 2016 şi a considerat că difuzarea
izolată a competiţiilor sportive pe canale separate în cadrul unui program care nu are la
bază o suită coordonată de emisiuni, nu constituie un serviciu de televiziune în sensul
art.2 din legea din 30 septembrie 1986, fiind un ‹‹serviciu de comunicare
audiovizuală››.
Aceasta va fi şi cazul serviciului ‹‹Eurosport 360 HD›› care va difuza competiţii
sportive ce nu vor fi inserate în cadrul unei grille de programe, ci propuse în mod izolat
telespectatorilor. Acest serviciu corespunde unui serviciu de comunicare audiovizuală
pentru care punerea la dispoziţie pentru public, poate avea loc fără nici o formalitate
prealabilă pe reţele, fără a utiliza frecvenţele atribuite de Consiliu….dacă programarea
acestor servicii va evolua în sensul de a se organiza sub forma unei grile ordonate,
‹‹Eurosport 360 HD›› ar fi atunci privit ca un serviciu de televiziune, în sensul articolului
2 din legea din 30 septembrie 1986 privind libertatea de comunicare, iar încheierea
unei convenţii cu Consiliul sau declararea sa ar deveni necesară, conform prevederilor
articolului 33-1 din această lege.”
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