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Możliwość transgranicznego przenoszenia treści
internetowych
Podczas sesji plenarnej w maju Parlament Europejski ma przeprowadzić głosowanie nad nowymi
przepisami dotyczącymi możliwości transgranicznego przenoszenia, co pozwoliłoby konsumentom
na uzyskiwanie dostępu do ich abonamentów online na usługi w zakresie treści podczas podróży po
UE oraz czasowego pobytu poza terytorium państwa członkowskiego zamieszkania.

Kontekst
W dniu 9 grudnia 2015 r. Komisja Europejska zaproponowała, aby podczas podróży abonenta po UE i jego
czasowego pobytu w innych państwach członkowskich dostawcy usług online w zakresie treści zapewniali mu
dostęp do usług online w zakresie treści, takich jak filmy wideo i muzyka, które są zgodnie z prawem
świadczone w państwie członkowskim zamieszkania abonenta, a także by umożliwiali mu korzystanie z takich
usług. Komisja Prawna (JURI) przyjęła swoje sprawozdanie w grudniu 2016 r. W dniu 23 marca 2017 r., po
negocjacjach trójstronnych między Parlamentem, Radą i Komisją, Rada zatwierdziła tekst kompromisowy,
natomiast jego późniejsze zatwierdzenie przez komisję JURI umożliwia przeprowadzenie głosowania na
posiedzeniu plenarnym.

Najważniejsze elementy tekstu kompromisowego
Zakres rozporządzenia. Zasadniczo dostawcy usług online w zakresie treści świadczonych za opłatą (takich
jak Netflix, Sky’s Now TV lub Spotify) muszą zapewnić możliwość transgranicznego przenoszenia swoich
usług. Dostawcy bezpłatnych usług online w zakresie treści (np. nadawcy publiczni) mogą jednak
zdecydować, że będą oferować swoim abonentom usługi przenośne, z zastrzeżeniem zachowania zgodności z
wymogami dotyczącymi weryfikacji państwa członkowskiego zamieszkania oraz poinformowania swoich
abonentów i odnośnych posiadaczy praw.
Pojęcie czasowego przebywania w innych państwach członkowskich oznacza pobyt przez ograniczony czas i
obejmuje takie sytuacje jak wypoczynek, podróże służbowe czy mobilność edukacyjna. Tekst kompromisowy
ma na celu ustanowienie pewnych wytycznych dotyczących uczciwego korzystania z prawa do przenoszenia
treści bez naruszania obowiązujących modeli licencyjnych (zawłaszcza terytorialnych licencji na korzystanie z
praw autorskich) oraz obowiązujących mechanizmów finansowania (zwłaszcza w sektorze kinematografii i
sektorze audiowizualnym).
Z definicji państwa członkowskiego zamieszkania wynika, że abonent ma miejsce rzeczywistego i stałego
zamieszkania w tym państwie członkowskim.
Weryfikacja państwa członkowskiego zamieszkania. Dostawcy treści internetowych muszą weryfikować
państwo członkowskie zamieszkania abonenta za pomocą maksymalnie dwóch – uzasadnionych,
proporcjonalnych i skutecznych – środków weryfikacji zawartych w danym wykazie (takich jak dokument
tożsamości, dane dotyczące płatności, lokalizacja dekodera, umowa o świadczenie usług internetowych lub
telefonicznych, adres IP). Parlament Europejski dodał jednak pewne zabezpieczenia w celu zapewnienia
ochrony danych osobowych i prywatności (np. w przypadku weryfikacji adresu IP).
Na wniosek Parlamentu Europejskiego dodana została klauzula dotycząca zwolnienia z obowiązku
weryfikacji. Obowiązek weryfikacji nie ma zastosowania, gdy wszyscy posiadacze praw autorskich, praw
pokrewnych lub innych praw do treści wykorzystywanych przez dostawcę usług zezwolą na uzyskiwanie
dostępu do ich treści lub na wykorzystywanie ich treści bez weryfikacji państwa członkowskiego
zamieszkania. Posiadacz praw może jednak wycofać zezwolenie, a w celu zmniejszenia potencjalnej
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nierównowagi w negocjacjach dotyczących relacji między posiadaczami praw a dostawcami usług możliwości
takiej nie można ograniczyć umową.

Pewne zainteresowane strony (np. Europejska Organizacja Konsumentów) z zadowoleniem przyjęły tekst
kompromisowy, natomiast inne uznały, że niektóre kluczowe punkty wciąż budzą wątpliwości. Stowarzyszenie
Autorów Audiowizualnych (SAA) podkreśliło, że pewne środki weryfikacji państwa członkowskiego zamieszkania
(np. numer karty kredytowej abonenta) nie są odpowiednie i wyraziło obawę, że z uwagi na pozycję rynkową
niektórych dostawców usług wielu europejskich posiadaczy praw zostanie zmuszonych do zastosowania klauzuli
dotyczącej zwolnienia i zezwolenia na przenoszenie ich treści bez weryfikacji państwa członkowskiego
zamieszkania.
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