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Poprawka  879 

Curzio Maltese, Nikolaos Chountis, Martina Michels 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 19 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 28 a – ustęp 2 – akapit 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Środki te obejmują odpowiednio: skreśla się 

a) zdefiniowanie i stosowanie w 

regulaminie dostawców platform 

udostępniania plików wideo pojęcia 

nawoływania do przemocy lub nienawiści, 

o których mowa w ust. 1 lit. b), oraz 

pojęcia treści, która może zaszkodzić 

rozwojowi fizycznemu, psychicznemu lub 

moralnemu nieletnich, zgodnie z 

odpowiednio art. 6 i 12; 

 

b) stworzenie i obsługa mechanizmów 

umożliwiających użytkownikom platformy 

udostępniania plików wideo zgłaszanie 

lub sygnalizowanie dostawcy takiej 

platformy treści, o których mowa w ust. 1, 

zamieszczonych na platformie; 

 

c) stworzenie i obsługa 

przeznaczonych dla użytkowników 

platformy udostępniania plików wideo 

systemów weryfikacji wieku w odniesieniu 

do treści, które mogą zaszkodzić 

fizycznemu, psychicznemu lub 

moralnemu rozwojowi małoletnich; 

 

d) stworzenie i obsługa systemów 

umożliwiających użytkownikom platform 

udostępniania plików wideo ocenę treści, 

o których mowa w ust. 1; 

 

e) zapewnienie mechanizmów 

kontroli rodzicielskiej w odniesieniu do 

treści, które mogą zaszkodzić fizycznemu, 

psychicznemu lub moralnemu rozwojowi 

małoletnich; 

 

f) stworzenie i obsługa 

mechanizmów, za pomocą których 

dostawcy platform udostępniania plików 

wideo informują użytkowników tych 
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platform, jakie działania podjęto w 

odpowiedzi na zgłoszenie lub sygnał, o 

których mowa w lit. b). 

Or. en 

 

Poprawka  880 

Isabella Adinolfi 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 19 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 28 a – ustęp 2 – akapit 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Środki te obejmują odpowiednio: skreśla się 

a) zdefiniowanie i stosowanie w 

regulaminie dostawców platform 

udostępniania plików wideo pojęcia 

nawoływania do przemocy lub nienawiści, 

o których mowa w ust. 1 lit. b), oraz 

pojęcia treści, która może zaszkodzić 

rozwojowi fizycznemu, psychicznemu lub 

moralnemu nieletnich, zgodnie z 

odpowiednio art. 6 i 12; 

 

b) stworzenie i obsługa mechanizmów 

umożliwiających użytkownikom platformy 

udostępniania plików wideo zgłaszanie 

lub sygnalizowanie dostawcy takiej 

platformy treści, o których mowa w ust. 1, 

zamieszczonych na platformie; 

 

c) stworzenie i obsługa 

przeznaczonych dla użytkowników 

platformy udostępniania plików wideo 

systemów weryfikacji wieku w odniesieniu 

do treści, które mogą zaszkodzić 

fizycznemu, psychicznemu lub 

moralnemu rozwojowi małoletnich; 

 

d) stworzenie i obsługa systemów 

umożliwiających użytkownikom platform 

udostępniania plików wideo ocenę treści, 

o których mowa w ust. 1; 

 

e) zapewnienie mechanizmów 

kontroli rodzicielskiej w odniesieniu do 
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treści, które mogą zaszkodzić fizycznemu, 

psychicznemu lub moralnemu rozwojowi 

małoletnich; 

f) stworzenie i obsługa 

mechanizmów, za pomocą których 

dostawcy platform udostępniania plików 

wideo informują użytkowników tych 

platform, jakie działania podjęto w 

odpowiedzi na zgłoszenie lub sygnał, o 

których mowa w lit. b). 

 

Or. en 

 

Poprawka  881 

Andrew Lewer, Angel Dzhambazki, Emma McClarkin, Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 19 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 28 a – ustęp 2 – akapit 2– wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Środki te obejmują odpowiednio:  Środki określone w takim kodeksie 

postępowania obejmują odpowiednio: 

Or. en 

 

Poprawka  882 

Marietje Schaake 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 19 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 28 a – ustęp 2 – akapit 2– wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Środki te obejmują odpowiednio: Środki te mogą obejmować odpowiednio: 

Or. en 
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Poprawka  883 

Dita Charanzová 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 19 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 28 a – ustęp 2 – akapit 2– wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Środki te obejmują odpowiednio: Środki te mogą obejmować odpowiednio: 

Or. en 

 

Poprawka  884 

Isabella Adinolfi 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 19 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 28 a – ustęp 2 – akapit 2 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) zdefiniowanie i stosowanie w 

regulaminie dostawców platform 

udostępniania plików wideo pojęcia 

nawoływania do przemocy lub nienawiści, 

o których mowa w ust. 1 lit. b), oraz 

pojęcia treści, która może zaszkodzić 

rozwojowi fizycznemu, psychicznemu lub 

moralnemu nieletnich, zgodnie z 

odpowiednio art. 6 i 12; 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka  885 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 19 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 28 a – ustęp 2 – akapit 2 – litera a 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) zdefiniowanie i stosowanie w 

regulaminie dostawców platform 

udostępniania plików wideo pojęcia 

nawoływania do przemocy lub nienawiści, 

o których mowa w ust. 1 lit. b), oraz 

pojęcia treści, która może zaszkodzić 

rozwojowi fizycznemu, psychicznemu lub 

moralnemu nieletnich, zgodnie z 

odpowiednio art. 6 i 12; 

a) zdefiniowanie i stosowanie w 

regulaminie dostawców platform 

udostępniania plików wideo pojęć i 

definicji przyjętych przez państwa 

członkowskie, dotyczących nawoływania 

do przemocy lub nienawiści, o których 

mowa w ust. 1 lit. b), oraz treści, która 

może zaszkodzić rozwojowi fizycznemu, 

psychicznemu lub moralnemu nieletnich, 

zgodnie z odpowiednio art. 6 i 12; 

Or. en 

 

Poprawka  886 

Marietje Schaake 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 19 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 28 a – ustęp 2 – akapit 2 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) zdefiniowanie i stosowanie w 

regulaminie dostawców platform 

udostępniania plików wideo pojęcia 

nawoływania do przemocy lub nienawiści, 

o których mowa w ust. 1 lit. b), oraz 

pojęcia treści, która może zaszkodzić 

rozwojowi fizycznemu, psychicznemu lub 

moralnemu nieletnich, zgodnie z 

odpowiednio art. 6 i 12; 

a) określenie w regulaminie 

dostawców platform udostępniania plików 

wideo praw i obowiązków użytkowników 

w odniesieniu do nawoływania do 

przemocy lub nienawiści, o których mowa 

w ust. 1 lit. b), oraz pojęcia treści, która 

może zaszkodzić rozwojowi fizycznemu, 

psychicznemu lub moralnemu nieletnich, 

zgodnie z odpowiednio art. 6 i 12; 

Or. en 

 

Poprawka  887 

Yana Toom, Frédérique Ries, Marju Lauristin, Hannu Takkula, Morten Løkkegaard, 

Kaja Kallas 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 19 
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Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 28 a – ustęp 2 – akapit 2 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) zdefiniowanie i stosowanie w 

regulaminie dostawców platform 

udostępniania plików wideo pojęcia 

nawoływania do przemocy lub nienawiści, 

o których mowa w ust. 1 lit. b), oraz 

pojęcia treści, która może zaszkodzić 

rozwojowi fizycznemu, psychicznemu lub 

moralnemu nieletnich, zgodnie z 

odpowiednio art. 6 i 12; 

a) zdefiniowanie i stosowanie w 

regulaminie dostawców platform 

udostępniania plików wideo praw i 

obowiązków użytkowników w odniesieniu 

do nawoływania do przemocy lub 

nienawiści, o których mowa w ust. 1 lit. b), 

oraz pojęcia treści, która może zaszkodzić 

rozwojowi fizycznemu lub psychicznemu 

nieletnich, zgodnie z odpowiednio art. 6 i 

12; 

Or. en 

 

Poprawka  888 

Angelika Mlinar, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Cécile 

Kashetu Kyenge 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 19 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 28 a – ustęp 2 – akapit 2 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) zdefiniowanie i stosowanie w 

regulaminie dostawców platform 

udostępniania plików wideo pojęcia 

nawoływania do przemocy lub nienawiści, 

o których mowa w ust. 1 lit. b), oraz 

pojęcia treści, która może zaszkodzić 

rozwojowi fizycznemu, psychicznemu lub 

moralnemu nieletnich, zgodnie z 

odpowiednio art. 6 i 12; 

a) określenie charakterystyki i 

stosowanie w regulaminie dostawców 

platform udostępniania plików wideo 

nawoływania do przemocy lub nienawiści, 

o których mowa w ust. 1 lit. b), oraz 

pojęcia treści, która może zaszkodzić 

rozwojowi fizycznemu lub psychicznemu 

nieletnich, zgodnie z odpowiednio art. 6 i 

12; 

Or. en 

 

Poprawka  889 

Dita Charanzová 
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Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 19 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 28 a – ustęp 2 – akapit 2 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) zdefiniowanie i stosowanie w 

regulaminie dostawców platform 

udostępniania plików wideo pojęcia 

nawoływania do przemocy lub nienawiści, 

o których mowa w ust. 1 lit. b), oraz 

pojęcia treści, która może zaszkodzić 

rozwojowi fizycznemu, psychicznemu lub 

moralnemu nieletnich, zgodnie z 

odpowiednio art. 6 i 12; 

a) zdefiniowanie i stosowanie w 

regulaminie dostawców platform 

udostępniania plików wideo pojęcia 

nawoływania do przemocy lub nienawiści, 

pojęcia treści nielegalnej oraz pojęcia 

treści, która może zaszkodzić rozwojowi 

fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu 

nieletnich, zgodnie z odpowiednio art. 6 i 

12; 

Or. en 

 

Poprawka  890 

Isabella Adinolfi 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 19 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 28 a – ustęp 2 – akapit 2 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) stworzenie i obsługa mechanizmów 

umożliwiających użytkownikom platformy 

udostępniania plików wideo zgłaszanie 

lub sygnalizowanie dostawcy takiej 

platformy treści, o których mowa w ust. 1, 

zamieszczonych na platformie; 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka  891 

Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Kaja Kallas, Filiz Hyusmenova, Fredrick Federley 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 19 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 28 a – ustęp 2 – akapit 2 – litera b 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) stworzenie i obsługa mechanizmów 

umożliwiających użytkownikom platformy 

udostępniania plików wideo zgłaszanie lub 

sygnalizowanie dostawcy takiej platformy 

treści, o których mowa w ust. 1, 

zamieszczonych na platformie; 

b) stworzenie i obsługę przejrzystych 

mechanizmów umożliwiających 

użytkownikom platformy udostępniania 

plików wideo zgłaszanie lub 

sygnalizowanie dostawcy takiej platformy 

treści, o których mowa w ust. 1, 

zamieszczonych na platformie; 

Or. en 

 

Poprawka  892 

Marita Ulvskog, Jytte Guteland, Jens Nilsson, Olle Ludvigsson, Anna Hedh 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 19 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 28 a – ustęp 2 – akapit 2 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) stworzenie i obsługa mechanizmów 

umożliwiających użytkownikom platformy 

udostępniania plików wideo zgłaszanie lub 

sygnalizowanie dostawcy takiej platformy 

treści, o których mowa w ust. 1, 

zamieszczonych na platformie; 

b) stworzenie i obsługę łatwych do 

zastosowania mechanizmów 

umożliwiających użytkownikom platformy 

udostępniania plików wideo zgłaszanie lub 

sygnalizowanie dostawcy takiej platformy 

treści, o których mowa w ust. 1, 

zamieszczonych na platformie; 

Or. en 

 

Poprawka  893 

Marita Ulvskog, Jytte Guteland, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Jens Nilsson 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 19 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 28 a – ustęp 2 – akapit 2 – litera b a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ba) mechanizm stworzony zgodnie z lit. 

b) charakteryzuje się przejrzystością i 
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musi przewidywać informowanie 

użytkowników platformy udostępniania 

plików wideo oraz podawanie do 

publicznej wiadomości środków przyjętych 

w odniesieniu do zgłoszonych lub 

zasygnalizowanych treści; 

Or. en 

 

Poprawka  894 

Andrew Lewer, Angel Dzhambazki, Emma McClarkin, Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 19 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 28 a – ustęp 2 – akapit 2 – litera b a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ba) stworzenie i obsługę 

mechanizmów, za pomocą których 

dostawcy platform udostępniania plików 

wideo informują użytkowników tych 

platform, jakie działania podjęto w 

odpowiedzi na zgłoszenie lub sygnał, o 

których mowa w lit. b); 

Or. en 

Uzasadnienie 

Poprzednio lit. f). Przeniesiono, ponieważ tekst ten logicznie lepiej pasuje po lit. b), która 

również dotyczy mechanizmów dotyczących zgłaszania i sygnalizowania. 

 

Poprawka  895 

Isabella Adinolfi 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 19 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 28 a – ustęp 2 – akapit 2 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) stworzenie i obsługa skreśla się 
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przeznaczonych dla użytkowników 

platformy udostępniania plików wideo 

systemów weryfikacji wieku w odniesieniu 

do treści, które mogą zaszkodzić 

fizycznemu, psychicznemu lub 

moralnemu rozwojowi małoletnich; 

Or. en 

 

Poprawka  896 

Dita Charanzová 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 19 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 28 a – ustęp 2 – akapit 2 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) stworzenie i obsługa 

przeznaczonych dla użytkowników 

platformy udostępniania plików wideo 

systemów weryfikacji wieku w odniesieniu 

do treści, które mogą zaszkodzić 

fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu 

rozwojowi małoletnich; 

c) stworzenie i obsługę 

przeznaczonych dla użytkowników 

platformy udostępniania plików wideo 

systemów weryfikacji wieku w odniesieniu 

do znanych treści, które mogą zaszkodzić 

fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu 

rozwojowi małoletnich; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Niniejsza dyrektywa nie powinna wykraczać poza to, co określono w dyrektywie 2000/31/WE. 

 

Poprawka  897 

Sophia in 't Veld, Daniele Viotti, Ulrike Lunacek 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 19 

Dyrektywa 2010/13/UE (dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych) 

Artykuł 28 a – ustęp 2 – akapit 2 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) stworzenie i obsługa 

przeznaczonych dla użytkowników 

c) stworzenie i obsługę 

przeznaczonych dla użytkowników 
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platformy udostępniania plików wideo 

systemów weryfikacji wieku w odniesieniu 

do treści, które mogą zaszkodzić 

fizycznemu, psychicznemu lub 

moralnemu rozwojowi małoletnich; 

platformy udostępniania plików wideo 

systemów weryfikacji wieku w odniesieniu 

do treści, które mogą zaszkodzić 

fizycznemu lub psychicznemu rozwojowi 

małoletnich; 

Or. en 

 

Poprawka  898 

Isabella Adinolfi 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 19 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 28 a – ustęp 2 – akapit 2 – litera d 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) stworzenie i obsługa systemów 

umożliwiających użytkownikom platform 

udostępniania plików wideo ocenę treści, 

o których mowa w ust. 1; 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka  899 

Marietje Schaake 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 19 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 28 a – ustęp 2 – akapit 2 – litera e 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

e) zapewnienie mechanizmów 

kontroli rodzicielskiej w odniesieniu do 

treści, które mogą zaszkodzić fizycznemu, 

psychicznemu lub moralnemu rozwojowi 

małoletnich; 

skreśla się 

Or. en 
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Uzasadnienie 

Zbędne, ponieważ kontrolę rodzicielską można zainstalować na poziomie sieci lub 

oprogramowania. 

 

Poprawka  900 

Isabella Adinolfi 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 19 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 28 a – ustęp 2 – akapit 2 – litera e 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

e) zapewnienie mechanizmów 

kontroli rodzicielskiej w odniesieniu do 

treści, które mogą zaszkodzić fizycznemu, 

psychicznemu lub moralnemu rozwojowi 

małoletnich; 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka  901 

Yana Toom, María Teresa Giménez Barbat, Ilhan Kyuchyuk, Marju Lauristin, Hannu 

Takkula, Morten Løkkegaard 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 19 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 28 a – ustęp 2 – akapit 2 – litera e 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

e) zapewnienie mechanizmów 

kontroli rodzicielskiej w odniesieniu do 

treści, które mogą zaszkodzić fizycznemu, 

psychicznemu lub moralnemu rozwojowi 

małoletnich; 

e) zapewnienie mechanizmów 

kontroli rodzicielskiej w odniesieniu do 

treści, które mogą zaszkodzić fizycznemu 

lub psychicznemu rozwojowi małoletnich; 

Or. en 
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Poprawka  902 

Isabella Adinolfi 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 19 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 28 a – ustęp 2 – akapit 2 – litera f 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

f) stworzenie i obsługa 

mechanizmów, za pomocą których 

dostawcy platform udostępniania plików 

wideo informują użytkowników tych 

platform, jakie działania podjęto w 

odpowiedzi na zgłoszenie lub sygnał, o 

których mowa w lit. b). 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka  903 

Dita Charanzová 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 19 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 28 a – ustęp 2 – akapit 2 – litera f 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

f) stworzenie i obsługa 

mechanizmów, za pomocą których 

dostawcy platform udostępniania plików 

wideo informują użytkowników tych 

platform, jakie działania podjęto w 

odpowiedzi na zgłoszenie lub sygnał, o 

których mowa w lit. b). 

skreśla się 

Or. en 

Uzasadnienie 

Niniejsza dyrektywa nie powinna wykraczać poza to, co określono w dyrektywie 2000/31/WE. 
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Poprawka  904 

Andrew Lewer, Angel Dzhambazki, Emma McClarkin, Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 19 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 28 a – ustęp 2 – akapit 2 – litera f 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

f) stworzenie i obsługa 

mechanizmów, za pomocą których 

dostawcy platform udostępniania plików 

wideo informują użytkowników tych 
platform, jakie działania podjęto w 

odpowiedzi na zgłoszenie lub sygnał, o 

których mowa w lit. b). 

f) stworzenie i obsługę przejrzystych, 

łatwych w stosowaniu i skutecznych 

procedur rozpatrywania i rozstrzygania 

sporów między dostawcami platform 

udostępniania plików wideo a ich 

użytkownikami w związku ze stosowaniem 

środków, o których mowa w lit. b)–e), oraz 

w zakresie, w jakim środki te są zgodne z 

kodeksem postępowania. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Z wniosku Komisji nie wynika jasno potrzeba stworzenia mechanizmów rozstrzygania sporów 

oraz określenia, kto powinien je tworzyć w związku z jakimkolwiek rozszerzeniem zakresu 

stosowania niniejszej dyrektywy na platformy udostępniania plików wideo. Powyższa 

poprawka ma na celu rozwiązanie tego problemu. 

 

Poprawka  905 

Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Kaja Kallas, Filiz Hyusmenova, Fredrick Federley 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 19 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 28 a – ustęp 2 – akapit 2 – litera f 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

f) stworzenie i obsługa 

mechanizmów, za pomocą których 

dostawcy platform udostępniania plików 

wideo informują użytkowników tych 

platform, jakie działania podjęto w 

odpowiedzi na zgłoszenie lub sygnał, o 

których mowa w lit. b). 

f) stworzenie i obsługę 

mechanizmów, za pomocą których 

dostawcy platform udostępniania plików 

wideo informują użytkowników tych 

platform o zasadności zgłoszenia lub 

sygnału oraz o tym, jakie działania podjęto 

w odpowiedzi na zgłoszenie lub sygnał, o 

których mowa w lit. b); 
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Or. en 

 

Poprawka  906 

Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 19 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 28 a – ustęp 2 – akapit 2 – litera f 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

f) stworzenie i obsługa 

mechanizmów, za pomocą których 

dostawcy platform udostępniania plików 

wideo informują użytkowników tych 

platform, jakie działania podjęto w 

odpowiedzi na zgłoszenie lub sygnał, o 

których mowa w lit. b). 

f) stworzenie i obsługę 

mechanizmów, które zapewniają 

użytkownikom platform udostępniania 

plików wideo przejrzystość co do tego, 

jakie działania podjęto w odpowiedzi na 

zgłoszenie lub sygnał, o których mowa w 

lit. b). 

Or. en 

 

Poprawka  907 

Andrew Lewer, Angel Dzhambazki, Emma McClarkin, Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 19 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 28 a – ustęp 2 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. Odpowiedniość środka w 

rozumieniu ust. 1 ustala się w świetle 

charakteru treści, ich potencjalnej 

szkodliwości, charakterystyki kategorii 

osób, które mają być chronione, oraz 

zagrożonych praw i uzasadnionych 

interesów, w tym praw i interesów 

dostawców platform udostępniania plików 

wideo oraz użytkowników, którzy stworzyli 

lub umieścili na takich platformach treści, 

a także interesu publicznego. 

Or. en 
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Uzasadnienie 

Powyższa poprawka jest związana ze skreśleniem art. 1 ust. 1 pkt 19 (art. 28a ust. 2). Jeżeli 

obie poprawki zostaną przyjęte, tekst ten powinien stać się art. 1 ust. 1 pkt 19 (art. 28a ust. 

2a). 

 

Poprawka  908 

Silvia Costa 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 19 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 28 a – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Do celów stosowania środków, o 

których mowa w ust. 1 i 2, państwa 

członkowskie wspierają współregulację, 

jak przewidziano w art. 4 ust. 7. 

skreśla się 

Or. en 

Uzasadnienie 

Zob. art. -2. 

 

Poprawka  909 

Angelika Mlinar, Yana Toom, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 19 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 28 a – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Do celów stosowania środków, o 

których mowa w ust. 1 i 2, państwa 

członkowskie wspierają współregulację, 

jak przewidziano w art. 4 ust. 7. 

3. Do celów stosowania środków, o 

których mowa w ust. 1 i 2, Komisja 

Europejska wspiera współregulację, jak 

przewidziano w art. 4 ust. 7, przez 

przyjmowanie wytycznych zapewniających 

podporządkowanie kodeksów 

postępowania przepisom niniejszej 

dyrektywy oraz ich pełną zgodność z 

obowiązkami określonymi w Karcie praw 
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podstawowych, w szczególności w jej art. 

52. 

Or. en 

 

Poprawka  910 

Ramon Tremosa i Balcells 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 19 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 28 a – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Do celów stosowania środków, o 

których mowa w ust. 1 i 2, państwa 

członkowskie wspierają współregulację, 

jak przewidziano w art. 4 ust. 7. 

3. Do celów stosowania środków, o 

których mowa w ust. 1 i 2, w przypadku 

platform mediów społecznościowych 

spełniających wymogi usługi świadczonej 

przez platformę udostępniania pików 

wideo państwa członkowskie wspierają 

współregulację i samoregulację, jak 

przewidziano w art. 4 ust. 7. 

Or. es 

 

Poprawka  911 

Isabella Adinolfi 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 19 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 28 a – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Do celów stosowania środków, o 

których mowa w ust. 1 i 2, państwa 

członkowskie wspierają współregulację, 

jak przewidziano w art. 4 ust. 7. 

3. Do celów stosowania środków, o 

których mowa w ust. 1 i 2, z zastrzeżeniem 

przyjęcia środków regulacyjnych, państwa 

członkowskie mogą wspierać inicjatywy w 

zakresie współregulacji, jak przewidziano 

w art. 4 ust. 7. 

Or. en 
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Poprawka  912 

Milan Zver 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 19 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 28 a – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Do celów stosowania środków, o 

których mowa w ust. 1 i 2, państwa 

członkowskie wspierają współregulację, 

jak przewidziano w art. 4 ust. 7. 

3. Do celów stosowania środków, o 

których mowa w ust. 1 i 2, państwa 

członkowskie mogą wspierać 

współregulację, jak przewidziano w art. 4 

ust. 7. 

Or. en 

 

Poprawka  913 

Kaja Kallas 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 19 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 28 a – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Do celów stosowania środków, o 

których mowa w ust. 1 i 2, państwa 

członkowskie wspierają współregulację, 

jak przewidziano w art. 4 ust. 7. 

3. Do celów stosowania środków, o 

których mowa w ust. 1 i 2, państwa 

członkowskie wspierają samoregulację. 

Or. en 

 

Poprawka  914 

Andrew Lewer, Angel Dzhambazki, Emma McClarkin, Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 19 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 28 a – ustęp 3 a (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 3a. Państwa członkowskie zapewniają, 

aby dostawcy platform udostępniania 

plików wideo regularnie przeprowadzali 

kontrole swoich wyników zgodnie z 

kodeksem postępowania, o którym mowa 

w ust. 1, i podawali ich rezultaty do 

publicznej wiadomości. 

Or. en 

 

Poprawka  915 

Silvia Costa 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 19 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 28 a – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Państwa członkowskie ustanawiają 

odpowiednie mechanizmy oceny 

odpowiedniości środków określonych w 

ust. 2 i 3 wprowadzanych przez dostawców 

platform udostępniania plików wideo. 

Państwa członkowskie powierzają to 

zadanie organom wyznaczonym zgodnie z 

art. 30. 

skreśla się 

Or. en 

Uzasadnienie 

Zob. art. -2. 

 

Poprawka  916 

Yana Toom, María Teresa Giménez Barbat, Ilhan Kyuchyuk, Marju Lauristin, Hannu 

Takkula, Morten Løkkegaard, Kaja Kallas 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 19 
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Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 28 a – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Państwa członkowskie ustanawiają 

odpowiednie mechanizmy oceny 

odpowiedniości środków określonych w 

ust. 2 i 3 wprowadzanych przez dostawców 

platform udostępniania plików wideo. 

Państwa członkowskie powierzają to 

zadanie organom wyznaczonym zgodnie z 

art. 30. 

4. Państwa członkowskie, we 

współpracy z Komisją i ERGA, ułatwiają 

opracowanie unijnego kodeksu 

postępowania, obejmującego wytyczne 

dotyczące warunków mających 

zastosowanie do usuwania treści, o 

których mowa w ust. 1 lit. a)–b) 

niniejszego artykułu, zgodnie z prawem 

Unii i Kartą praw podstawowych. Państwa 

członkowskie ustanawiają odpowiednie 

mechanizmy oceny odpowiedniości 

środków określonych w ust. 2 i 3 

niniejszego artykułu wprowadzanych 

przez dostawców platform udostępniania 

plików wideo, w szczególności w 

odniesieniu do wolności wypowiedzi i 

informacji. Państwa członkowskie 

powierzają to zadanie organom 

wyznaczonym zgodnie z art. 30. 

Or. en 

 

Poprawka  917 

Marietje Schaake 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 19 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 28 a – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Państwa członkowskie ustanawiają 

odpowiednie mechanizmy oceny 

odpowiedniości środków określonych w 

ust. 2 i 3 wprowadzanych przez dostawców 

platform udostępniania plików wideo. 

Państwa członkowskie powierzają to 

zadanie organom wyznaczonym zgodnie z 

art. 30. 

4. Państwa członkowskie, we 

współpracy z Komisją i ERGA, 
ustanawiają odpowiednie mechanizmy 

regularnej oceny przejrzystości, 

niezbędności, skuteczności i 

proporcjonalności środków określonych w 

ust. 2 i 3 wprowadzanych przez dostawców 

platform udostępniania plików wideo, w 

szczególności w odniesieniu do wolności 

wypowiedzi i informacji. Państwa 
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członkowskie powierzają to zadanie 

organom wyznaczonym zgodnie z art. 30. 

Or. en 

 

Poprawka  918 

Sylvie Guillaume, Pervenche Berès 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 19 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 28 a – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Państwa członkowskie ustanawiają 

odpowiednie mechanizmy oceny 

odpowiedniości środków określonych w 

ust. 2 i 3 wprowadzanych przez dostawców 

platform udostępniania plików wideo. 

Państwa członkowskie powierzają to 

zadanie organom wyznaczonym zgodnie z 

art. 30. 

4. Państwa członkowskie ustanawiają 

odpowiednie mechanizmy oceny 

odpowiedniości środków określonych w 

ust. 2 i 3 wprowadzanych przez dostawców 

platform udostępniania plików wideo. 

Państwa członkowskie powierzają to 

zadanie organom wyznaczonym zgodnie z 

art. 30. Jeżeli współregulacja lub 

samoregulacja okazuje się nieskuteczna, 

krajowe organy regulacyjne mogą 

skorzystać ze swoich uprawnień. 

Or. fr 

 

Poprawka  919 

Dietmar Köster 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 19 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 28 a – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Państwa członkowskie ustanawiają 

odpowiednie mechanizmy oceny 

odpowiedniości środków określonych w 

ust. 2 i 3 wprowadzanych przez dostawców 

platform udostępniania plików wideo. 

Państwa członkowskie powierzają to 

4. Państwa członkowskie ustanawiają 

odpowiednie mechanizmy oceny 

odpowiedniości środków określonych w 

ust. 2 i 3 wprowadzanych przez dostawców 

platform udostępniania plików wideo. 

Państwa członkowskie powierzają to 
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zadanie organom wyznaczonym zgodnie z 

art. 30. 

zadanie organom wyznaczonym zgodnie z 

art. 30 i przyznają im faktyczne 

uprawnienia na wypadek, gdyby 

samoregulacja lub współregulacja nie 

była skuteczna, i w odpowiadającym temu 

zakresie. 

Or. en 

 

Poprawka  920 

Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Fredrick Federley 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 19 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 28 a – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Państwa członkowskie ustanawiają 

odpowiednie mechanizmy oceny 

odpowiedniości środków określonych w 

ust. 2 i 3 wprowadzanych przez dostawców 

platform udostępniania plików wideo. 

Państwa członkowskie powierzają to 

zadanie organom wyznaczonym zgodnie z 

art. 30. 

4. Państwa członkowskie ustanawiają 

odpowiednie mechanizmy oceny 

przejrzystości, niezbędności, skuteczności i 

proporcjonalności środków określonych w 

ust. 2 i 3 wprowadzanych przez dostawców 

platform udostępniania plików wideo. 

Państwa członkowskie powierzają to 

zadanie właściwemu organowi 

krajowemu, którym może być organ 

wyznaczony zgodnie z art. 30. 

Or. en 

 

Poprawka  921 

Dita Charanzová 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 19 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 28 a – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Państwa członkowskie ustanawiają 

odpowiednie mechanizmy oceny 

odpowiedniości środków określonych w 

4. Państwa członkowskie ustanawiają 

odpowiednie mechanizmy oceny 

przejrzystości, niezbędności, 
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ust. 2 i 3 wprowadzanych przez dostawców 

platform udostępniania plików wideo. 

Państwa członkowskie powierzają to 

zadanie organom wyznaczonym zgodnie z 

art. 30. 

proporcjonalności i odpowiedniości 

środków określonych w ust. 2 i 3 

wprowadzanych przez dostawców platform 

udostępniania plików wideo. Państwa 

członkowskie powierzają to zadanie 

organom wyznaczonym zgodnie z art. 30. 

Or. en 

 

Poprawka  922 

Andrew Lewer, Angel Dzhambazki, Emma McClarkin, Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 19 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 28 a – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Państwa członkowskie ustanawiają 

odpowiednie mechanizmy oceny 

odpowiedniości środków określonych w 

ust. 2 i 3 wprowadzanych przez dostawców 

platform udostępniania plików wideo. 

Państwa członkowskie powierzają to 

zadanie organom wyznaczonym zgodnie z 

art. 30. 

4. Państwa członkowskie ustanawiają 

odpowiednie mechanizmy 

sprawozdawczości w zakresie realizacji i 

skuteczności środków podjętych zgodnie z 

ust. 2 i 2a. Państwa członkowskie 

powierzają to zadanie organom 

wyznaczonym zgodnie z art. 30. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Odniesienie do ust. 2a ze względu na przyszłą zmianę numeracji. 

 

Poprawka  923 

Isabella Adinolfi 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 19 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 28 a – ustęp 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Państwa członkowskie nie skreśla się 
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nakładają na dostawców platform 

udostępniania plików wideo obowiązku 

stosowania środków bardziej 

rygorystycznych niż środki, o których 

mowa w ust. 1 i 2. Państwa członkowskie 

zachowują możliwość wprowadzania 

bardziej rygorystycznych środków w 

odniesieniu do nielegalnych treści. 

Przyjmując takie środki, państwa 

członkowskie są zobowiązane spełnić 

warunki określone we właściwym prawie 

Unii, takie jak, w stosownych 

przypadkach, warunki określone w art. 14 

i 15 dyrektywy 2000/31/WE lub art. 25 

dyrektywy 2011/93/UE. 

Or. en 

 

Poprawka  924 

Curzio Maltese, Nikolaos Chountis, Martina Michels 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 19 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 28 a – ustęp 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Państwa członkowskie nie 

nakładają na dostawców platform 

udostępniania plików wideo obowiązku 

stosowania środków bardziej 

rygorystycznych niż środki, o których 

mowa w ust. 1 i 2. Państwa członkowskie 

zachowują możliwość wprowadzania 

bardziej rygorystycznych środków w 

odniesieniu do nielegalnych treści. 

Przyjmując takie środki, państwa 

członkowskie są zobowiązane spełnić 

warunki określone we właściwym prawie 

Unii, takie jak, w stosownych 

przypadkach, warunki określone w art. 14 

i 15 dyrektywy 2000/31/WE lub art. 25 

dyrektywy 2011/93/UE. 

skreśla się 

Or. en 
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Poprawka  925 

Silvia Costa 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 19 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 28 a – ustęp 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Państwa członkowskie nie 

nakładają na dostawców platform 

udostępniania plików wideo obowiązku 

stosowania środków bardziej 

rygorystycznych niż środki, o których 

mowa w ust. 1 i 2. Państwa członkowskie 

zachowują możliwość wprowadzania 

bardziej rygorystycznych środków w 

odniesieniu do nielegalnych treści. 

Przyjmując takie środki, państwa 

członkowskie są zobowiązane spełnić 

warunki określone we właściwym prawie 

Unii, takie jak, w stosownych 

przypadkach, warunki określone w art. 14 

i 15 dyrektywy 2000/31/WE lub art. 25 

dyrektywy 2011/93/UE. 

skreśla się 

Or. en 

Uzasadnienie 

Zob. art. -2. 

 

Poprawka  926 

Angelika Mlinar, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Fredrick 

Federley 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 19 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 28 a – ustęp 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Państwa członkowskie nie 5. Państwa członkowskie nie 
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nakładają na dostawców platform 

udostępniania plików wideo obowiązku 

stosowania środków bardziej 

rygorystycznych niż środki, o których 

mowa w ust. 1 i 2. Państwa członkowskie 

zachowują możliwość wprowadzania 

bardziej rygorystycznych środków w 

odniesieniu do nielegalnych treści. 

Przyjmując takie środki, państwa 

członkowskie są zobowiązane spełnić 

warunki określone we właściwym prawie 

Unii, takie jak, w stosownych 

przypadkach, warunki określone w art. 14 i 

15 dyrektywy 2000/31/WE lub art. 25 

dyrektywy 2011/93/UE. 

nakładają na dostawców platform 

udostępniania plików wideo obowiązku 

stosowania środków bardziej 

rygorystycznych niż środki, o których 

mowa w ust. 1 i 2. Państwa członkowskie 

zachowują możliwość wprowadzania 

bardziej rygorystycznych środków w 

odniesieniu do nielegalnych treści, pod 

warunkiem że wszelkie środki 

przyjmowane – do celów niniejszej 

dyrektywy – z myślą o ograniczeniu 

dystrybucji w internecie lub innego 

rodzaju udostępniania odbiorcom treści 

nielegalnych są zgodne z Kartą praw 

podstawowych, ograniczają się do tego, co 

niezbędne i proporcjonalne, oraz są 

wykonywane na podstawie uprzedniego 

zezwolenia sądowego. Przyjmując takie 

środki, państwa członkowskie są 

zobowiązane spełnić warunki określone we 

właściwym prawie Unii, takie jak, w 

stosownych przypadkach, warunki 

określone w art. 14 i 15 dyrektywy 

2000/31/WE lub art. 25 dyrektywy 

2011/93/UE. 

Or. en 

 

Poprawka  927 

Marietje Schaake 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 19 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 28 a – ustęp 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Państwa członkowskie nie 

nakładają na dostawców platform 

udostępniania plików wideo obowiązku 

stosowania środków bardziej 

rygorystycznych niż środki, o których 

mowa w ust. 1 i 2. Państwa członkowskie 

zachowują możliwość wprowadzania 

bardziej rygorystycznych środków w 

odniesieniu do nielegalnych treści. 

5. Przyjmując środki w związku z 

treściami, które zostały uznane za 

nielegalne, państwa członkowskie są 

zobowiązane spełnić warunki określone we 

właściwym prawie Unii, takie jak, w 

stosownych przypadkach, warunki 

określone w art. 14 i 15 dyrektywy 

2000/31/WE lub art. 25 dyrektywy 
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Przyjmując takie środki, państwa 

członkowskie są zobowiązane spełnić 

warunki określone we właściwym prawie 

Unii, takie jak, w stosownych 

przypadkach, warunki określone w art. 14 i 

15 dyrektywy 2000/31/WE lub art. 25 

dyrektywy 2011/93/UE. 

2011/93/UE. 

Or. en 

 

Poprawka  928 

Helga Trüpel, Josep-Maria Terricabras 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 19 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 28 a – ustęp 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Państwa członkowskie nie 

nakładają na dostawców platform 

udostępniania plików wideo obowiązku 

stosowania środków bardziej 

rygorystycznych niż środki, o których 

mowa w ust. 1 i 2. Państwa członkowskie 

zachowują możliwość wprowadzania 

bardziej rygorystycznych środków w 

odniesieniu do nielegalnych treści. 

Przyjmując takie środki, państwa 

członkowskie są zobowiązane spełnić 

warunki określone we właściwym prawie 

Unii, takie jak, w stosownych 

przypadkach, warunki określone w art. 14 i 

15 dyrektywy 2000/31/WE lub art. 25 

dyrektywy 2011/93/UE. 

5. Państwa członkowskie zachowują 

możliwość wprowadzania bardziej 

rygorystycznych środków w odniesieniu do 

nielegalnych treści. Przyjmując takie 

środki, państwa członkowskie są 

zobowiązane spełnić warunki określone we 

właściwym prawie Unii, takie jak, w 

stosownych przypadkach, warunki 

określone w art. 14 i 15 dyrektywy 

2000/31/WE lub art. 25 dyrektywy 

2011/93/UE. 

Or. en 

 

Poprawka  929 

Dita Charanzová 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 19 
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Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 28 a – ustęp 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Państwa członkowskie nie 

nakładają na dostawców platform 

udostępniania plików wideo obowiązku 

stosowania środków bardziej 

rygorystycznych niż środki, o których 

mowa w ust. 1 i 2. Państwa członkowskie 

zachowują możliwość wprowadzania 

bardziej rygorystycznych środków w 

odniesieniu do nielegalnych treści. 
Przyjmując takie środki, państwa 

członkowskie są zobowiązane spełnić 

warunki określone we właściwym prawie 

Unii, takie jak, w stosownych 

przypadkach, warunki określone w art. 14 i 

15 dyrektywy 2000/31/WE lub art. 25 

dyrektywy 2011/93/UE. 

5. Państwa członkowskie nie 

nakładają na dostawców platform 

udostępniania plików wideo obowiązku 

stosowania środków bardziej 

rygorystycznych niż środki, o których 

mowa w ust. 1 i 2. Przyjmując takie środki, 

państwa członkowskie są zobowiązane 

spełnić warunki określone we właściwym 

prawie Unii, takie jak, w stosownych 

przypadkach, warunki określone w art. 14 i 

15 dyrektywy 2000/31/WE lub art. 25 

dyrektywy 2011/93/UE. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Niniejsza dyrektywa nie powinna wykraczać poza to, co określono w dyrektywie 2000/31/WE. 

 

Poprawka  930 

Dietmar Köster 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 19 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 28 a – ustęp 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Państwa członkowskie nie 

nakładają na dostawców platform 

udostępniania plików wideo obowiązku 

stosowania środków bardziej 

rygorystycznych niż środki, o których 

mowa w ust. 1 i 2. Państwa członkowskie 

zachowują możliwość wprowadzania 

bardziej rygorystycznych środków w 

odniesieniu do nielegalnych treści. 

5. Państwa członkowskie zachowują 

możliwość wprowadzania środków 

bardziej szczegółowych lub 

rygorystycznych, w szczególności, lecz nie 

tylko, w odniesieniu do nielegalnych treści. 

Przyjmując takie środki, państwa 

członkowskie są zobowiązane spełnić 

warunki określone we właściwym prawie 

Unii, takie jak, w stosownych 
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Przyjmując takie środki, państwa 

członkowskie są zobowiązane spełnić 

warunki określone we właściwym prawie 

Unii, takie jak, w stosownych 

przypadkach, warunki określone w art. 14 i 

15 dyrektywy 2000/31/WE lub art. 25 

dyrektywy 2011/93/UE. 

przypadkach, warunki określone w art. 14 i 

15 dyrektywy 2000/31/WE lub art. 25 

dyrektywy 2011/93/UE. 

Or. en 

 

Poprawka  931 

Sylvie Guillaume, Pervenche Berès 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 19 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 28 a – ustęp 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Państwa członkowskie nie 

nakładają na dostawców platform 

udostępniania plików wideo obowiązku 

stosowania środków bardziej 

rygorystycznych niż środki, o których 

mowa w ust. 1 i 2. Państwa członkowskie 

zachowują możliwość wprowadzania 

bardziej rygorystycznych środków w 

odniesieniu do nielegalnych treści. 

Przyjmując takie środki, państwa 

członkowskie są zobowiązane spełnić 

warunki określone we właściwym prawie 

Unii, takie jak, w stosownych 

przypadkach, warunki określone w art. 14 i 

15 dyrektywy 2000/31/WE lub art. 25 

dyrektywy 2011/93/UE. 

5. Państwa członkowskie zachowują 

możliwość wprowadzania bardziej 

szczegółowych lub rygorystycznych 

środków obowiązujących dostawców 

platform udostępniania plików wideo, 

zwłaszcza w odniesieniu do nielegalnych 

treści. Przyjmując takie środki, państwa 

członkowskie są zobowiązane spełnić 

warunki określone we właściwym prawie 

Unii, takie jak, w stosownych 

przypadkach, warunki określone w art. 14 i 

15 dyrektywy 2000/31/WE lub art. 25 

dyrektywy 2011/93/UE. 

Or. fr 

 

Poprawka  932 

Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 19 
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Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 28 a – ustęp 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Państwa członkowskie nie 

nakładają na dostawców platform 

udostępniania plików wideo obowiązku 

stosowania środków bardziej 

rygorystycznych niż środki, o których 

mowa w ust. 1 i 2. Państwa członkowskie 

zachowują możliwość wprowadzania 

bardziej rygorystycznych środków w 

odniesieniu do nielegalnych treści. 

Przyjmując takie środki, państwa 

członkowskie są zobowiązane spełnić 

warunki określone we właściwym prawie 

Unii, takie jak, w stosownych 

przypadkach, warunki określone w art. 14 i 

15 dyrektywy 2000/31/WE lub art. 25 

dyrektywy 2011/93/UE. 

5. Państwa członkowskie mogą 

nałożyć na dostawców platform 

udostępniania plików wideo obowiązek 

stosowania środków bardziej 

rygorystycznych niż środki, o których 

mowa w ust. 1 i 2. Państwa członkowskie 

zachowują możliwość wprowadzania 

bardziej rygorystycznych środków w 

odniesieniu do nielegalnych treści. 

Przyjmując takie środki, państwa 

członkowskie są zobowiązane spełnić 

warunki określone we właściwym prawie 

Unii, takie jak, w stosownych 

przypadkach, warunki określone w art. 14 i 

15 dyrektywy 2000/31/WE lub art. 25 

dyrektywy 2011/93/UE. 

Or. fr 

 

Poprawka  933 

Andrew Lewer, Angel Dzhambazki, Emma McClarkin, Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 19 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 28 a – ustęp 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6. Państwa członkowskie zapewniają 

dostępność mechanizmów składania skarg 

i dochodzenia roszczeń na potrzeby 

rozstrzygania sporów między 

użytkownikami a dostawcami platform 

udostępniania plików wideo dotyczących 

stosowania odpowiednich środków 

określonych w ust. 1 i 2. 

skreśla się 

Or. en 
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Uzasadnienie 

Przeniesione do art. 28a ust. 2 akapit drugi lit. f) i zmienione. 

 

Poprawka  934 

Silvia Costa 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 19 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 28 a – ustęp 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6. Państwa członkowskie zapewniają 

dostępność mechanizmów składania skarg 

i dochodzenia roszczeń na potrzeby 

rozstrzygania sporów między 

użytkownikami a dostawcami platform 

udostępniania plików wideo dotyczących 

stosowania odpowiednich środków 

określonych w ust. 1 i 2. 

skreśla się 

Or. en 

Uzasadnienie 

Zob. art. -2. 

 

Poprawka  935 

Isabella Adinolfi 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 19 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 28 a – ustęp 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6. Państwa członkowskie zapewniają 

dostępność mechanizmów składania skarg 

i dochodzenia roszczeń na potrzeby 

rozstrzygania sporów między 

użytkownikami a dostawcami platform 

udostępniania plików wideo dotyczących 

stosowania odpowiednich środków 

6. Państwa członkowskie 

wprowadzają w ramach swojej jurysdykcji 
– zgodnie ze swobodami i prawami 

zagwarantowanymi w Karcie praw 

podstawowych Unii Europejskiej – 

dostępność administracyjnych 

mechanizmów składania skarg i 
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określonych w ust. 1 i 2. dochodzenia roszczeń na potrzeby 

rozstrzygania sporów między 

użytkownikami a dostawcami platform 

udostępniania plików wideo dotyczących 

stosowania odpowiednich środków 

określonych w ust. 1 i 2. Przepis ten nie 

narusza cywilnych i karnych środków 

prawnych przewidzianych zgodnie z 

prawem krajowym. 

Or. en 

 

Poprawka  936 

Marita Ulvskog, Jytte Guteland, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Jens Nilsson 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 19 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 28 a – ustęp 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6. Państwa członkowskie zapewniają 

dostępność mechanizmów składania skarg 

i dochodzenia roszczeń na potrzeby 

rozstrzygania sporów między 

użytkownikami a dostawcami platform 

udostępniania plików wideo dotyczących 

stosowania odpowiednich środków 

określonych w ust. 1 i 2. 

6. Państwa członkowskie zapewniają 

publiczną jawność i dostępność 

mechanizmów składania skarg i 

dochodzenia roszczeń na potrzeby 

rozstrzygania sporów między 

użytkownikami a dostawcami platform 

udostępniania plików wideo dotyczących 

stosowania odpowiednich środków 

określonych w ust. 1 i 2. 

Or. en 

 

Poprawka  937 

Dita Charanzová 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 19 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 28 a – ustęp 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6. Państwa członkowskie zapewniają 6. Państwa członkowskie zapewniają 
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dostępność mechanizmów składania skarg 

i dochodzenia roszczeń na potrzeby 

rozstrzygania sporów między 

użytkownikami a dostawcami platform 

udostępniania plików wideo dotyczących 

stosowania odpowiednich środków 

określonych w ust. 1 i 2. 

dostępność skutecznych mechanizmów 

składania skarg i dochodzenia roszczeń na 

potrzeby rozstrzygania sporów między 

użytkownikami a dostawcami platform 

udostępniania plików wideo dotyczących 

stosowania odpowiednich środków 

określonych w ust. 1 i 2. 

Or. en 

 

Poprawka  938 

Silvia Costa 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 19 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 28 a – ustęp 7 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

7. Komisja i ERGA zachęcają 

dostawców platform udostępniania plików 

wideo do wymiany najlepszych praktyk w 

zakresie systemów współregulacji w całej 

Unii. W stosownych przypadkach Komisja 

wspomaga opracowywanie unijnych 

kodeksów postępowania. 

skreśla się 

Or. en 

Uzasadnienie 

Zob. art. -2. 

 

Poprawka  939 

Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 19 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 28 a – ustęp 7 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

7. Komisja i ERGA zachęcają 7. Państwa członkowskie, Komisja i 
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dostawców platform udostępniania plików 

wideo do wymiany najlepszych praktyk w 

zakresie systemów współregulacji w całej 

Unii. W stosownych przypadkach Komisja 

wspomaga opracowywanie unijnych 

kodeksów postępowania. 

ERGA zachęcają dostawców platform 

udostępniania plików wideo do wymiany 

najlepszych praktyk w zakresie systemów 

współregulacji w całej Unii. W stosownych 

przypadkach państwa członkowskie 

współpracują w celu opracowania 
unijnych kodeksów postępowania o 

charakterze zachęcającym, a Komisja 

może w razie konieczności odgrywać rolę 

koordynującą. 

Or. fr 

 

Poprawka  940 

Isabella Adinolfi 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 19 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 28 a – ustęp 7 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

7. Komisja i ERGA zachęcają 

dostawców platform udostępniania plików 

wideo do wymiany najlepszych praktyk w 

zakresie systemów współregulacji w całej 

Unii. W stosownych przypadkach Komisja 

wspomaga opracowywanie unijnych 

kodeksów postępowania. 

7. Komisja i ERGA zachęcają 

dostawców platform udostępniania plików 

wideo do wymiany najlepszych praktyk w 

zakresie systemów współregulacji w całej 

Unii. W stosownych przypadkach Komisja 

wspomaga opracowywanie unijnych 

kodeksów postępowania. Komisja 

publikuje te najlepsze praktyki w sposób 

skuteczny i zapewniający ich łatwą 

dostępność. 

Or. en 

 

Poprawka  941 

Curzio Maltese, Nikolaos Chountis, Martina Michels 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 19 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 28 a – ustęp 7 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

7. Komisja i ERGA zachęcają 

dostawców platform udostępniania plików 

wideo do wymiany najlepszych praktyk w 

zakresie systemów współregulacji w całej 

Unii. W stosownych przypadkach Komisja 

wspomaga opracowywanie unijnych 

kodeksów postępowania. 

7. Komisja i ERGA zachęcają 

dostawców audiowizualnych usług 

medialnych, takich jak dostawcy platform 

udostępniania plików wideo, do wymiany 

najlepszych praktyk w zakresie systemów 

współregulacji w całej Unii. 

Or. en 

 

Poprawka  942 

Dita Charanzová 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 19 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 28 a – ustęp 7 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

7. Komisja i ERGA zachęcają 

dostawców platform udostępniania plików 

wideo do wymiany najlepszych praktyk w 

zakresie systemów współregulacji w całej 

Unii. W stosownych przypadkach Komisja 

wspomaga opracowywanie unijnych 

kodeksów postępowania. 

7. Komisja i ERGA zachęcają 

dostawców platform udostępniania plików 

wideo do wymiany najlepszych praktyk w 

zakresie systemów współregulacji w całej 

Unii. W stosownych przypadkach Komisja 

wspomaga opracowywanie dobrowolnych 

unijnych kodeksów postępowania. 

Or. en 

 

Poprawka  943 

Curzio Maltese, Nikolaos Chountis, Martina Michels 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 19 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 28 a – ustęp 8 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

8. Dostawcy platform udostępniania 

plików wideo lub, w stosownych 

skreśla się 
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przypadkach, organizacje reprezentujące 

takich dostawców w tym zakresie 

przedkładają Komisji projekty unijnych 

kodeksów postępowania i zmiany 

istniejących unijnych kodeksów 

postępowania. Komisja może zwrócić się 

do ERGA o zaopiniowanie projektów, 

zmian lub uzupełnień kodeksów 

postępowania. Komisja może odpowiednio 

rozpowszechnić informacje o tych 

kodeksach postępowania. 

Or. en 

 

Poprawka  944 

Silvia Costa 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 19 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 28 a – ustęp 8 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

8. Dostawcy platform udostępniania 

plików wideo lub, w stosownych 

przypadkach, organizacje reprezentujące 

takich dostawców w tym zakresie 

przedkładają Komisji projekty unijnych 

kodeksów postępowania i zmiany 

istniejących unijnych kodeksów 

postępowania. Komisja może zwrócić się 

do ERGA o zaopiniowanie projektów, 

zmian lub uzupełnień kodeksów 

postępowania. Komisja może odpowiednio 

rozpowszechnić informacje o tych 

kodeksach postępowania. 

skreśla się 

Or. en 

Uzasadnienie 

Zob. art. -2. 
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Poprawka  945 

Isabella Adinolfi 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 19 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 28 a – ustęp 8 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

8. Dostawcy platform udostępniania 

plików wideo lub, w stosownych 

przypadkach, organizacje reprezentujące 

takich dostawców w tym zakresie 

przedkładają Komisji projekty unijnych 

kodeksów postępowania i zmiany 

istniejących unijnych kodeksów 

postępowania. Komisja może zwrócić się 

do ERGA o zaopiniowanie projektów, 

zmian lub uzupełnień kodeksów 

postępowania. Komisja może odpowiednio 

rozpowszechnić informacje o tych 

kodeksach postępowania. 

8. Zgodnie z art. 4 ust. 7 dostawcy 

platform udostępniania plików wideo lub, 

w stosownych przypadkach, organizacje 

reprezentujące takich dostawców w tym 

zakresie przedkładają Komisji projekty 

unijnych kodeksów postępowania i zmiany 

istniejących unijnych kodeksów 

postępowania. Komisja może zwrócić się 

do ERGA o zaopiniowanie projektów, 

zmian lub uzupełnień kodeksów 

postępowania. Komisja zapewnia, aby 

projekty unijnych inicjatyw w zakresie 

współregulacji i samoregulacji oraz 

zmiany lub rozszerzenia obowiązujących 

unijnych kodeksów postępowania były, 

przed ich przyjęciem, faktycznie i łatwo 

dostępne dla obywateli. 

Or. en 

 

Poprawka  946 

Andrew Lewer, Angel Dzhambazki, Emma McClarkin, Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 19 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 28 a – ustęp 8 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

8. Dostawcy platform udostępniania 

plików wideo lub, w stosownych 

przypadkach, organizacje reprezentujące 

takich dostawców w tym zakresie 

przedkładają Komisji projekty unijnych 

kodeksów postępowania i zmiany 

istniejących unijnych kodeksów 

8. Dostawcy platform udostępniania 

plików wideo lub, w stosownych 

przypadkach, organizacje reprezentujące 

takich dostawców w tym zakresie 

przedkładają Komisji projekty kodeksów 

postępowania i zmiany istniejących 

kodeksów postępowania. Komisja 
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postępowania. Komisja może zwrócić się 

do ERGA o zaopiniowanie projektów, 

zmian lub uzupełnień kodeksów 
postępowania. Komisja może odpowiednio 

rozpowszechnić informacje o tych 

kodeksach postępowania. 

odpowiednio rozpowszechnia informacje o 

tych kodeksach postępowania, aby 

promować wymianę najlepszych praktyk. 

Or. en 

 

Poprawka  947 

Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 19 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 28 a – ustęp 8 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

8. Dostawcy platform udostępniania 

plików wideo lub, w stosownych 

przypadkach, organizacje reprezentujące 

takich dostawców w tym zakresie 

przedkładają Komisji projekty unijnych 

kodeksów postępowania i zmiany 

istniejących unijnych kodeksów 

postępowania. Komisja może zwrócić się 

do ERGA o zaopiniowanie projektów, 

zmian lub uzupełnień kodeksów 

postępowania. Komisja może odpowiednio 

rozpowszechnić informacje o tych 

kodeksach postępowania. 

8. Dostawcy platform udostępniania 

plików wideo lub, w stosownych 

przypadkach, organizacje reprezentujące 

takich dostawców w tym zakresie 

przedkładają państwom członkowskim 

projekty unijnych kodeksów postępowania 

i zmiany istniejących unijnych kodeksów 

postępowania. Państwa członkowskie 

mogą zwrócić się do ERGA o 

zaopiniowanie projektów, zmian lub 

uzupełnień kodeksów postępowania. 

Państwa członkowskie i pomocniczo 

Komisja mogą odpowiednio 

rozpowszechnić informacje o tych 

kodeksach postępowania. 

Or. fr 

 

Poprawka  948 

Dita Charanzová 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 19 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 28 a – ustęp 8 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

8. Dostawcy platform udostępniania 

plików wideo lub, w stosownych 

przypadkach, organizacje reprezentujące 

takich dostawców w tym zakresie 

przedkładają Komisji projekty unijnych 

kodeksów postępowania i zmiany 

istniejących unijnych kodeksów 

postępowania. Komisja może zwrócić się 

do ERGA o zaopiniowanie projektów, 

zmian lub uzupełnień kodeksów 

postępowania. Komisja może odpowiednio 

rozpowszechnić informacje o tych 

kodeksach postępowania. 

8. Dostawcy platform udostępniania 

plików wideo lub, w stosownych 

przypadkach, organizacje reprezentujące 

takich dostawców w tym zakresie 

przedkładają Komisji projekty 

dobrowolnych unijnych kodeksów 

postępowania i zmiany istniejących 

dobrowolnych unijnych kodeksów 

postępowania. Komisja może zwrócić się 

do ERGA o zaopiniowanie projektów, 

zmian lub uzupełnień kodeksów 

postępowania. Komisja może odpowiednio 

rozpowszechnić informacje o tych 

kodeksach postępowania. 

Or. en 

 

Poprawka  949 

Yana Toom, María Teresa Giménez Barbat, Ilhan Kyuchyuk, Marju Lauristin, Hannu 

Takkula, Morten Løkkegaard, Kaja Kallas 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 19 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 28 a – ustęp 8 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

8. Dostawcy platform udostępniania 

plików wideo lub, w stosownych 

przypadkach, organizacje reprezentujące 

takich dostawców w tym zakresie 

przedkładają Komisji projekty unijnych 

kodeksów postępowania i zmiany 

istniejących unijnych kodeksów 

postępowania. Komisja może zwrócić się 

do ERGA o zaopiniowanie projektów, 

zmian lub uzupełnień kodeksów 

postępowania. Komisja może odpowiednio 

rozpowszechnić informacje o tych 

kodeksach postępowania. 

8. Dostawcy platform udostępniania 

plików wideo lub, w stosownych 

przypadkach, organizacje reprezentujące 

takich dostawców w tym zakresie 

przedkładają Komisji projekty unijnych 

kodeksów postępowania i zmiany 

istniejących unijnych kodeksów 

postępowania. Komisja może zwrócić się 

do ERGA o zaopiniowanie projektów, 

zmian lub uzupełnień kodeksów 

postępowania. Komisja odpowiednio 

rozpowszechnia informacje o tych 

kodeksach postępowania. 

Or. en 
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Poprawka  950 

Marita Ulvskog, Jytte Guteland, Jens Nilsson, Olle Ludvigsson, Anna Hedh 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 19 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 28 a – ustęp 8 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

8. Dostawcy platform udostępniania 

plików wideo lub, w stosownych 

przypadkach, organizacje reprezentujące 

takich dostawców w tym zakresie 

przedkładają Komisji projekty unijnych 

kodeksów postępowania i zmiany 

istniejących unijnych kodeksów 

postępowania. Komisja może zwrócić się 

do ERGA o zaopiniowanie projektów, 

zmian lub uzupełnień kodeksów 

postępowania. Komisja może odpowiednio 

rozpowszechnić informacje o tych 

kodeksach postępowania. 

8. Dostawcy platform udostępniania 

plików wideo lub, w stosownych 

przypadkach, organizacje reprezentujące 

takich dostawców w tym zakresie 

przedkładają Komisji projekty unijnych 

kodeksów postępowania i zmiany 

istniejących unijnych kodeksów 

postępowania. Komisja zwraca się do 

ERGA o zaopiniowanie projektów, zmian 

lub uzupełnień kodeksów postępowania. 

Komisja może odpowiednio 

rozpowszechnić informacje o tych 

kodeksach postępowania. 

Or. en 

 

Poprawka  951 

Sylvie Guillaume, Pervenche Berès 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 19 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 28 a – ustęp 8 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 8a. Państwa członkowskie zapewniają, 

by dostawcy platform udostępniania 

plików wideo spełniali te same wymogi, 

które obowiązują dostawców usług 

medialnych, zgodnie z przepisami art. 9–

11 w odniesieniu do handlowych 

przekazów audiowizualnych 

udostępnianych na ich platformach, 

ponieważ: 
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 – opierają się na modelu 

ekonomicznym podobnym do modelu 

dostawców audiowizualnych usług 

medialnych, 

 – są zaangażowane w sprzedaż i 

umieszczanie handlowych przekazów 

audiowizualnych, 

 – lub mają wkład w pochodzące z 

tego dochody eksploatacyjne. 

Or. fr 

 

Poprawka  952 

Helga Trüpel, Josep-Maria Terricabras 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 19 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 28 a – ustęp 8 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 8a. O ile dostawcy platform 

udostępniania plików wideo są 

zaangażowani w sprzedaż lub 

zamieszczanie handlowych przekazów 

audiowizualnych, państwa członkowskie 

zapewniają, aby wypełniali oni takie same 

obowiązki jak dostawcy usług medialnych 

w odniesieniu do wymogów art. 9–11 

dotyczących handlowych przekazów 

audiowizualnych, sponsorowania, a także 

lokowania produktu na ich platformie. 

Or. en 

 

Poprawka  953 

Sylvie Guillaume, Pervenche Berès 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 19 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 28 b – ustęp 1 – akapit 1 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwa członkowskie zapewniają, by 

dostawcy platform udostępniania plików 

wideo, którzy nie mają siedziby na ich 

terytorium, lecz których jednostka 

dominująca lub zależna ma siedzibę na ich 

terytorium, bądź też którzy są częścią 

grupy, której inny podmiot ma siedzibę na 

ich terytorium, byli uznawani za mających 

siedzibę na ich terytorium do celów art. 3 

ust. 1 dyrektywy 2000/31/WE. 

Państwa członkowskie zapewniają, by 

dostawcy platform udostępniania plików 

wideo, którzy: 

 a) nie mają siedziby na ich terytorium, 

lecz których jednostka dominująca lub 

zależna ma siedzibę na ich terytorium, 

 b) mają siedzibę w innym państwie 

członkowskim, ale ich celem są odbiorcy 

na ich terytorium, byli uznawani za 

mających siedzibę na ich terytorium do 

celów art. 3 ust. 1 dyrektywy 2000/31/WE. 

Or. fr 

 

Poprawka  954 

Curzio Maltese, Nikolaos Chountis, Martina Michels 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 19 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 28 b – ustęp 1 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwa członkowskie zapewniają, by 

dostawcy platform udostępniania plików 

wideo, którzy nie mają siedziby na ich 

terytorium, lecz których jednostka 

dominująca lub zależna ma siedzibę na ich 

terytorium, bądź też którzy są częścią 

grupy, której inny podmiot ma siedzibę na 

ich terytorium, byli uznawani za mających 

siedzibę na ich terytorium do celów art. 3 

ust. 1 dyrektywy 2000/31/WE. 

Państwa członkowskie zapewniają, by 

dostawcy audiowizualnych usług 

medialnych, jak dostawcy platform 

udostępniania plików wideo, którzy nie 

mają siedziby na ich terytorium, lecz 

których jednostka dominująca lub zależna 

ma siedzibę na ich terytorium, bądź też 

którzy są częścią grupy, której inny 

podmiot ma siedzibę na ich terytorium, 

byli uznawani za mających siedzibę na ich 

terytorium do celów art. 3 ust. 1 dyrektywy 

2000/31/WE. 
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Or. en 

 

Poprawka  955 

Sylvie Guillaume, Pervenche Berès 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 19 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 28 b – ustęp 1 – akapit 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Do celów stosowania akapitu pierwszego, 

w przypadku gdy jednostka dominująca, 

jednostka zależna lub inny podmiot grupy 

mają siedziby w różnych państwach 

członkowskich, uznaje się, że dostawca ma 

siedzibę w państwie członkowskim, w 

którym ma siedzibę jego jednostka 

dominująca lub, w przypadku braku takiej 

siedziby w państwie członkowskim – w 

którym ma siedzibę jego spółka zależna 

lub, w przypadku braku takiej siedziby w 

państwie członkowskim – w którym ma 

siedzibę inny podmiot grupy. 

skreśla się 

Or. fr 

 

Poprawka  956 

Sylvie Guillaume, Pervenche Berès 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 19 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 28 b – ustęp 1 – akapit 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Do celów stosowania akapitu drugiego, w 

przypadku gdy istnieje kilka jednostek 

zależnych, z których każda ma siedzibę w 

innym państwie członkowskim, lub gdy 

istnieje kilka innych podmiotów 

należących do grupy, z których każdy ma 

siedzibę w innym państwie członkowskim, 

skreśla się 
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zainteresowane państwa członkowskie 

zobowiązują dostawcę do wskazania, które 

z tych państw członkowskich należy uznać 

za państwo jego siedziby. 

Or. fr 

 

Poprawka  957 

Isabella Adinolfi 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 19 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 28 b – ustęp 1 – akapit 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Do celów stosowania akapitu drugiego, w 

przypadku gdy istnieje kilka jednostek 

zależnych, z których każda ma siedzibę w 

innym państwie członkowskim, lub gdy 

istnieje kilka innych podmiotów 

należących do grupy, z których każdy ma 

siedzibę w innym państwie członkowskim, 

zainteresowane państwa członkowskie 

zobowiązują dostawcę do wskazania, które 

z tych państw członkowskich należy uznać 

za państwo jego siedziby. 

Do celów stosowania akapitu drugiego, w 

przypadku gdy istnieje kilka jednostek 

zależnych, z których każda ma siedzibę w 

innym państwie członkowskim, lub gdy 

istnieje kilka innych podmiotów 

należących do grupy, z których każdy ma 

siedzibę w innym państwie członkowskim, 

zainteresowane państwa członkowskie 

zobowiązują dostawcę do wyraźnego i 

szybkiego oświadczenia, które z tych 

państw członkowskich należy uznać za 

państwo jego siedziby. Oświadczenia tego 

nie można zmienić w ciągu roku 

kalendarzowego. 

Or. en 

 

Poprawka  958 

Marc Joulaud, Bogdan Brunon Wenta, Jean-Marie Cavada, Louis Michel, Frédérique 

Ries 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 19 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 28 b – ustęp 1 – akapit 3 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Do celów stosowania akapitu drugiego, w 

przypadku gdy istnieje kilka jednostek 

zależnych, z których każda ma siedzibę w 

innym państwie członkowskim, lub gdy 

istnieje kilka innych podmiotów 

należących do grupy, z których każdy ma 

siedzibę w innym państwie członkowskim, 

zainteresowane państwa członkowskie 

zobowiązują dostawcę do wskazania, które 

z tych państw członkowskich należy uznać 

za państwo jego siedziby. 

Do celów stosowania akapitu drugiego, w 

przypadku gdy istnieje kilka jednostek 

zależnych, z których każda ma siedzibę w 

innym państwie członkowskim, lub gdy 

istnieje kilka innych podmiotów 

należących do grupy, z których każdy ma 

siedzibę w innym państwie członkowskim, 

uznaje się, że państwem siedziby jest to 

państwo członkowskie, w którym działa 

większość pracowników. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Zapewnienie platformom udostępniania plików wideo możliwości wyboru państwa 

członkowskiego, które uznawano by za ich siedzibę na mocy niniejszej dyrektywy, byłoby 

nieproporcjonalne, gdyż pozwalałoby na praktyki polegające na kierowaniu się do państwa 

oferującego najkorzystniejsze rozwiązania. Miejsce, w którym znajduje się większość 

pracowników, to jasne i rzetelne kryterium określania, gdzie w Unii platforma ma siedzibę. 

 

Poprawka  959 

Isabella Adinolfi 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 19 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 28 b – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Państwa członkowskie przekazują 

Komisji wykaz dostawców platform 

udostępniania plików wideo mających 

siedzibę na ich terytorium oraz kryteria 

określone w art. 3 ust. 1 dyrektywy 

2000/31/WE i w ust. 1, na podstawie 

których ustaliły swoją jurysdykcję. 

Państwa członkowskie regularnie 

aktualizują ten wykaz. Komisja zapewnia 

właściwym niezależnym organom 

regulacyjnym dostęp do tych informacji. 

2. Państwa członkowskie przekazują 

Komisji wykaz dostawców platform 

udostępniania plików wideo mających 

siedzibę na ich terytorium oraz kryteria 

określone w art. 3 ust. 1 dyrektywy 

2000/31/WE i w ust. 1, na podstawie 

których ustaliły swoją jurysdykcję. 

Państwa członkowskie regularnie 

aktualizują ten wykaz. Komisja zapewnia 

właściwym niezależnym organom 

regulacyjnym oraz obywatelom łatwy i 

skuteczny dostęp do tych informacji. 
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Or. en 

 

Poprawka  960 

Sylvie Guillaume, Pervenche Berès 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 19 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 28 b – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Państwa członkowskie przekazują 

Komisji wykaz dostawców platform 

udostępniania plików wideo mających 

siedzibę na ich terytorium oraz kryteria 

określone w art. 3 ust. 1 dyrektywy 

2000/31/WE i w ust. 1, na podstawie 

których ustaliły swoją jurysdykcję. 

Państwa członkowskie regularnie 

aktualizują ten wykaz. Komisja zapewnia 

właściwym niezależnym organom 

regulacyjnym dostęp do tych informacji. 

2. Państwa członkowskie przekazują 

Komisji wykaz dostawców platform 

udostępniania plików wideo mających 

siedzibę lub uznawanych za mających 

siedzibę na ich terytorium zgodnie z 

kryteriami określonymi w ust. 1, na 

podstawie których ustaliły swoją 

jurysdykcję. Państwa członkowskie 

regularnie aktualizują ten wykaz. Komisja 

zapewnia właściwym niezależnym 

organom regulacyjnym dostęp do tych 

informacji. 

Or. fr 

 

Poprawka  961 

Marc Joulaud, Bogdan Brunon Wenta, Jean-Marie Cavada, Louis Michel, Frédérique 

Ries, Andrea Bocskor 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 19 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 28 b – ustęp 2 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. W przypadku gdy w związku ze 

stosowaniem ust. 1 zainteresowane 

państwa członkowskie nie zgadzają się co 

do tego, które z nich sprawuje jurysdykcję, 

informują o tym niezwłocznie Komisję. 

Komisja może złożyć wniosek do ERGA o 

wydanie opinii w tej sprawie w terminie 15 
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dni roboczych od przedłożenia wniosku 

przez Komisję. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Zważywszy, że platformy udostępniania plików wideo zazwyczaj docierają do odbiorców w 

całej Unii, mogłoby dochodzić do sporów między państwami członkowskimi co do określenia 

właściwych państw członkowskich do celów przedmiotowej dyrektywy. Dlatego Komisja 

powinna mieć możliwość podjęcia działania w celu określenia państwa członkowskiego 

sprawującego jurysdykcję, tak jak czyni to w przypadku pozostałych audiowizualnych usług 

medialnych zgodnie z art. 3. 

 

Poprawka  962 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 19 a (nowy) 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 28 b a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 19a) dodaje się artykuł w brzmieniu: 

 „Artykuł 28ba 

 Państwa członkowskie zapewniają, aby 

dostawcy platform udostępniania plików 

wideo podlegający ich jurysdykcji 

zapewnili usługobiorcom łatwy, 

bezpośredni i trwały dostęp przynajmniej 

do następujących informacji: 

 a) nazwa dostawcy platform 

udostępniania plików wideo; 

 b) adres, pod którym dostawca 

platform udostępniania plików wideo ma 

swoją siedzibę; 

 c) dane dotyczące platformy 

udostępniania plików wideo, w tym adres 

poczty elektronicznej lub witryna 

internetowa, które pozwalają szybko 

skontaktować się z nią w sposób 

bezpośredni i skuteczny; 

 d) informacje o państwie 

członkowskim sprawującym jurysdykcję 
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nad dostawcami platform udostępniania 

plików wideo oraz właściwych organach 

regulacyjnych lub nadzorczych; 

 e) szczegóły dotyczące struktury 

własności dostawcy platform 

udostępniania plików wideo, w tym 

informacje o właścicielach mających 

największe udziały w danej firmie będącej 

dostawcą.”; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Celem jest dostosowanie obowiązków informacyjnych platform do obowiązków nałożonych na 

dostawców audiowizualnych usług medialnych. 

Poprawka  963 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 19 b (nowy) 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 28 b b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 19b) dodaje się artykuł w brzmieniu: 

 „Artykuł 28bb 

 Państwa członkowskie zapewniają, aby 

handlowe przekazy audiowizualne 

rozpowszechniane przez dostawców 

platform udostępniania plików wideo, 

którzy podlegają ich jurysdykcji, były 

zgodne z wymogami określonymi w art. 9 

ust. 1, art. 10 i art. 11.”; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Poprawka ma na celu wprowadzenie podstawowych obowiązków w dziedzinie przekazów 

handlowych rozpowszechnianych na platformach. Obowiązki te są analogiczne do 

obowiązków, które w tej dziedzinie nałożono na audiowizualne usługi medialne na żądanie. 
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Poprawka  964 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 19 c (nowy) 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 28 b c (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 19c) dodaje się artykuł w brzmieniu: 

 „Artykuł 28bc 

 1. Państwa członkowskie zapewniają, 

aby dzięki usługom w zakresie platform 

udostępniania plików wideo świadczonym 

przez dostawców platform udostępniania 

plików wideo, którzy podlegają ich 

jurysdykcji, promowany był – w granicach 

możliwości i w stosowny sposób – dostęp 

do utworów europejskich. Taka promocja 

mogłaby polegać m.in. na udostępnianiu 

lub eksponowaniu utworów europejskich 

w katalogu audycji oferowanych w 

ramach usługi świadczonej przez 

platformę udostępniania pików wideo. 

 2. Nie później niż do dnia [data – nie 

później niż trzy lata po przyjęciu], a 

następnie co 4 lata państwa członkowskie 

składają Komisji sprawozdania z 

wdrożenia ust.1. 

 3. W oparciu o informacje 

przekazane przez państwa członkowskie 

oraz niezależną analizę Komisja składa 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 

sprawozdanie dotyczące stosowania ust. 1, 

uwzględniając przy tym rozwój rynku i 

technologii oraz cel, jakim jest 

różnorodność kulturowa.”; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Celem powyższej poprawki jest nałożenie na platformy minimalnych obowiązków w zakresie 

promocji utworów europejskich. Propozycja zakłada zobowiązania o wiele niższe niż 

nakładane przez obecną dyrektywę na dostawców usług wideo na żądanie, od których obecnie 

można już wymagać inwestowania w produkcję. Zgodnie z propozycją platformy jedynie 
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promowałyby utwory europejskie przesłane przez użytkowników. 

Poprawka  965 

Isabella Adinolfi 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 19 a (nowy) 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 29 – ustęp 2 – litera a 

 

Obowiązujący tekst Poprawka 

 (19a) Artykuł 29 ust. 2 lit. a) otrzymuje 

brzmienie: 

a) ułatwianie skutecznego wdrożenia 

niniejszej dyrektywy poprzez 

organizowanie regularnych konsultacji w 

sprawie wszelkich praktycznych 

problemów wynikających z jej stosowania, 

w szczególności stosowania art. 2, a także 

dotyczących innych spraw, w odniesieniu 

do których wymianę poglądów uznaje się 

za użyteczną; 

a) ułatwianie skutecznego wdrożenia 

niniejszej dyrektywy poprzez 

organizowanie regularnych konsultacji w 

sprawie wszelkich praktycznych 

problemów wynikających z jej stosowania, 

w szczególności stosowania art. 2; 

Or. en 

(Celem tej poprawki jest zmiana przepisu w obecnym akcie – art. 29 ust. 2 lit. a) – do którego 

nie ma odniesienia we wniosku Komisji.) 

Poprawka  966 

Isabella Adinolfi 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 19 b (nowy) 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 29 – ustęp 2 – litera b 

 

Obowiązujący tekst Poprawka 

 (19b) Artykuł 29 ust. 2 lit. b) otrzymuje 

brzmienie: 

b) wydawanie opinii z własnej 

inicjatywy lub na wniosek Komisji w 

sprawie stosowania przez państwa 

członkowskie niniejszej dyrektywy; 

b) wydawanie opinii w sprawie 

stosowania niniejszej dyrektywy przez 

państwa członkowskie, z własnej 

inicjatywy lub na wniosek Komisji, lub 

ERGA; 

Or. en 
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(Celem tej poprawki jest zmiana przepisu w obecnym akcie – art. 29 ust. 2 lit. b) – do którego 

nie ma odniesienia we wniosku Komisji.) 

 

Poprawka  967 

Isabella Adinolfi 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 19 c (nowy) 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 29 – ustęp 2 – litera d 

 

Obowiązujący tekst Poprawka 

 (19c) Artykuł 29 ust. 2 lit. d) otrzymuje 

brzmienie: 

d) dyskutowanie o wynikach 

regularnych konsultacji, jakie Komisja 

prowadzi z przedstawicielami organizacji 

zajmujących się transmisją, producentów, 

konsumentów, wytwórców, świadczących 

usługi, związków zawodowych i 

społeczności artystycznej; 

d) dyskutowanie o wynikach 

regularnych konsultacji, jakie Komisja 

prowadzi ze wszystkimi zainteresowanymi 

stronami objętymi dyrektywą;  

Or. en 

(Celem tej poprawki jest zmiana przepisu w obecnym akcie – art. 29 ust. 2 lit. d) – do którego 

nie ma odniesienia we wniosku Komisji.) 

 

Poprawka  968 

Isabella Adinolfi 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 19 d (nowy) 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 29 – ustęp 2 – litera e 

 

Obowiązujący tekst Poprawka 

 (19d) Artykuł 29 ust. 2 lit. e) otrzymuje 

brzmienie: 

e) ułatwianie wymiany informacji 

między państwami członkowskimi a 

Komisją na temat bieżącego stanu i 

rozwoju działań regulacyjnych w 

dziedzinie audiowizualnych usług 

medialnych w świetle unijnej polityki 

e) ułatwianie wymiany informacji 

między państwami członkowskimi a 

Komisją na temat bieżącego stanu i 

rozwoju działań regulacyjnych w 

dziedzinie audiowizualnych usług 

medialnych; 
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audiowizualnej, a także na temat istotnych 

aspektów rozwoju technicznego; 

Or. en 

(Celem tej poprawki jest zmiana przepisu w obecnym akcie – art. 29 ust. 2 lit. e) – do którego 

nie ma odniesienia we wniosku Komisji.) 

 

Poprawka  969 

Isabella Adinolfi 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 19 e (nowy) 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 29 – ustęp 2 – litera f 

 

Obowiązujący tekst Poprawka 

 (19e) Artykuł 29 ust. 2 lit. f) otrzymuje 

brzmienie: 

f) badanie wszelkiego następującego 

w tym sektorze rozwoju, dla którego 

użyteczna byłaby wymiana poglądów. 

f) omówienie lub badanie wszelkich 

kwestii regulacyjnych lub technicznych, 

czy też wszelkich zmian w sektorze, 

zaistniałych w Unii lub w państwach 

trzecich, w przypadku których użyteczna 

byłaby wymiana poglądów. 

Or. en 

(Celem tej poprawki jest zmiana przepisu w obecnym akcie – art. 29 ust. 2 lit. f) – do którego 

nie ma odniesienia we wniosku Komisji.) 

 

Poprawka  970 

Isabella Adinolfi 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 19 f (nowy) 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 29 – ustęp 2 a (nowy) 

 

Obowiązujący tekst Poprawka 

 (19f) W art. 29 dodaje się ustęp w 

brzmieniu: 

 „2a. Komitet Kontaktowy uchwala 

i publikuje swój regulamin wewnętrzny. 
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Rozmowy, wymiany i opinie Komitetu 

Kontaktowego uwzględniają unijną 

politykę audiowizualną. Są one 

udostępniane opinii publicznej w łatwo 

dostępnej i przejrzystej formie, z 

wyjątkiem należycie uzasadnionych 

wniosków członków komitetu o 

zachowanie poufnego charakteru danych 

szczególnie chronionych.” 

Or. en 

(Celem tej poprawki jest zmiana przepisu w obecnym akcie, do którego nie ma odniesienia we 

wniosku Komisji.) 

 

Poprawka  971 

Petra Kammerevert, Sabine Verheyen 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 19 a (nowy) 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 29 – ustęp 1 

 

Obowiązujący tekst Poprawka 

 (19a) Artykuł 29 ust. 1 otrzymuje 

brzmienie: 

1. Przy Komisji zostaje ustanowiony 

Komitet Kontaktowy. Komitet złożony jest 

z przedstawicieli właściwych organów 

państw członkowskich. Przewodniczy mu 

przedstawiciel Komisji i zbiera się on z 

jego inicjatywy lub na wniosek delegacji 

państwa członkowskiego. 

1. Przy Komisji zostaje ustanowiony 

Komitet Kontaktowy. Komitet złożony jest 

z przedstawicieli właściwych organów lub 

władz państw członkowskich oraz czterech 

posłów do Parlamentu Europejskiego 

występujących w charakterze 

obserwatorów i mianowanych na okres 

trzech lat. Przewodniczy mu 

przedstawiciel Komisji i zbiera się on z 

jego inicjatywy lub na wniosek delegacji 

państwa członkowskiego. 

Or. en 

(Celem tej poprawki jest zmiana przepisu w obecnym akcie – art. 29 ust. 1 – do którego nie 

ma odniesienia we wniosku Komisji.) 

Poprawka  972 

Petra Kammerevert, Sabine Verheyen 
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Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 19 a (nowy) 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 29 – ustęp 2 – litera f 

 

Obowiązujący tekst Poprawka 

 (19a) Artykuł 29 ust. 2 lit. f) otrzymuje 

brzmienie: 

f) badanie wszelkiego następującego 

w tym sektorze rozwoju, dla którego 

użyteczna byłaby wymiana poglądów. 

f) badanie wszelkiego następującego 

w tym sektorze rozwoju, dla którego 

użyteczna byłaby wymiana poglądów, a 

także formułowanie na ten temat opinii 

dla Komisji.” 

Or. en 

(Celem tej poprawki jest zmiana przepisu w obecnym akcie – art. 29 ust. 1 lit. f) – do którego 

nie ma odniesienia we wniosku Komisji.) 

 

Poprawka  973 

Iratxe García Pérez 

w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia 

Mary Honeyball 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 19 a (nowy) 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 29 – ustęp 1 

 

Obowiązujący tekst Poprawka 

 (19a) art. 29 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Przy Komisji zostaje ustanowiony 

Komitet Kontaktowy. Komitet złożony jest 

z przedstawicieli właściwych organów 

państw członkowskich. Przewodniczy mu 

przedstawiciel Komisji i zbiera się on z 

jego inicjatywy lub na wniosek delegacji 

państwa członkowskiego.” 

"1. Przy Komisji zostaje ustanowiony 

Komitet Kontaktowy. Komitet złożony jest 

z przedstawicieli właściwych organów 

państw członkowskich. Przewodniczy mu 

przedstawiciel Komisji i zbiera się on z 

jego inicjatywy lub na wniosek delegacji 

państwa członkowskiego. Skład Komitetu 

Kontaktowego jest zgodny z parytetem 

płci.” 

Or. en 

(Celem tej poprawki jest zmiana przepisu w obecnym akcie – art. 29 ust. 1 – do którego nie 

ma odniesienia we wniosku Komisji.) 
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Poprawka  974 

Helga Trüpel, Josep-Maria Terricabras 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 20 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Rozdział XI – tytuł 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

ORGANY REGULACYJNE PAŃSTW 

CZŁONKOWSKICH; 

WŁADZE I ORGANY REGULACYJNE 

PAŃSTW CZŁONKOWSKICH; 

Or. en 

 

Poprawka  975 

Louise Bours 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 21 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 30 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(21) art. 30 otrzymuje brzmienie: skreśla się 

„Artykuł 30  

1. Każde państwo członkowskie 

wyznacza jeden lub kilka niezależnych 

krajowych organów regulacyjnych. 

Państwa członkowskie zapewniają, by 

organy te były prawnie odrębne i 

funkcjonalnie niezależne od 

jakiegokolwiek innego podmiotu 

publicznego lub prywatnego. Pozostaje to 

bez uszczerbku dla możliwości 

powoływania przez państwa członkowskie 

organów regulacyjnych sprawujących 

nadzór nad poszczególnymi sektorami.  

 

2. Państwa członkowskie zapewniają, 

by krajowe organy regulacyjne 

wykonywały swoje uprawnienia w sposób 

bezstronny i przejrzysty oraz zgodnie z 

celami niniejszej dyrektywy, w 
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szczególności dotyczącymi pluralizmu 

mediów, różnorodności kulturowej, 

ochrony konsumentów, rynku 

wewnętrznego i wspierania uczciwej 

konkurencji.  

Krajowe organy regulacyjne nie zwracają 

się o instrukcje do żadnego innego organu 

ani nie wypełniają instrukcji innego 

organu w związku z wykonywaniem zadań 

powierzonych im na mocy prawa 

krajowego wdrażającego prawo Unii. 

Pozostaje to bez uszczerbku dla 

wykonywania nadzoru zgodnie z 

krajowym prawem konstytucyjnym.  

 

3. Kompetencje i uprawnienia 

niezależnych organów regulacyjnych, jak 

również metody rozliczania tych organów 

z zadań, określa się jasno w przepisach 

prawa.  

 

4. Państwa członkowskie zapewniają, 

by krajowe organy regulacyjne miały 

odpowiednie uprawnienia w zakresie 

egzekwowania prawa, umożliwiające im 

skuteczne wykonywanie powierzonych im 

zadań.  

 

5. Osoba stojąca na czele krajowego 

organu regulacyjnego lub członkowie 

organu pełniącego tę funkcję w krajowym 

organie regulacyjnym mogą być 

odwoływani, wyłącznie jeżeli przestają 

spełniać warunki konieczne do 

wykonywania swoich obowiązków, które 

zostały uprzednio określone w prawie 

krajowym. Decyzja o odwołaniu jest 

podawana do wiadomości publicznej i 

udostępniane jest jej uzasadnienie.  

 

6. Państwa członkowskie zapewniają, 

by niezależny krajowy organ regulacyjny 

dysponował oddzielnym rocznym 

budżetem. Budżet ten jest podawany do 

wiadomości publicznej. Państwa 

członkowskie zapewniają ponadto, by 

krajowe organy regulacyjne posiadały 

wystarczające zasoby finansowe i ludzkie, 

tak by były w stanie wykonywać 

powierzone im zadania i aktywnie 

uczestniczyć w pracach ERGA oraz 
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wnosić do nich wkład.  

7. Państwa członkowskie zapewniają 

istnienie na poziomie krajowym 

skutecznych mechanizmów 

zapewniających każdemu użytkownikowi 

lub dostawcy usług medialnych lub 

dostawcy platformy udostępniania plików 

wideo, którego dotyczy dana decyzja 

krajowego organu regulacyjnego, prawo 

do wniesienia odwołania od tej decyzji do 

organu odwoławczego. Organ odwoławczy 

jest niezależny od stron postępowania w 

sprawie odwołania.  

 

Organ ten, który powinien być sądem, 

musi dysponować odpowiednią wiedzą 

specjalistyczną pozwalającą mu na 

skuteczne wypełnianie swoich funkcji. 

Państwa członkowskie zapewniają, by 

aspekty merytoryczne każdej sprawy 

zostały właściwie rozpatrzone, oraz by 

dostępne były skuteczne środki 

odwoławcze.  

 

Do czasu rozpatrzenia odwołania decyzja 

krajowego organu regulacyjnego 

pozostaje w mocy, chyba że zgodnie z 

prawem krajowym stosowane są środki 

przejściowe.” 

 

Or. en 

 

Poprawka  976 

Isabella Adinolfi 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 21 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 30 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Każde państwo członkowskie 

wyznacza jeden lub kilka niezależnych 

krajowych organów regulacyjnych. 

Państwa członkowskie zapewniają, by 

organy te były prawnie odrębne i 

funkcjonalnie niezależne od 

1. Każde państwo członkowskie może 

wyznaczyć do stosowania niniejszej 

dyrektywy, zgodnie z krajowym prawem 

konstytucyjnym, niezależne krajowe 

władze regulacyjne lub równoważne 

organy publiczne. Państwa członkowskie 
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jakiegokolwiek innego podmiotu 

publicznego lub prywatnego. Pozostaje to 

bez uszczerbku dla możliwości 

powoływania przez państwa członkowskie 

organów regulacyjnych sprawujących 

nadzór nad poszczególnymi sektorami. 

zapewniają, by wyznaczone krajowe 

władze regulacyjne lub równoważne 

organy publiczne były prawnie odrębne i 

funkcjonalnie niezależne od 

jakiegokolwiek innego podmiotu 

publicznego lub prywatnego. Pozostaje to 

bez uszczerbku dla możliwości 

powoływania przez państwa członkowskie 

organów regulacyjnych sprawujących 

nadzór nad poszczególnymi sektorami. 

Or. en 

 

Poprawka  977 

Julie Ward 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 21 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 30 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Każde państwo członkowskie 

wyznacza jeden lub kilka niezależnych 

krajowych organów regulacyjnych. 

Państwa członkowskie zapewniają, by 

organy te były prawnie odrębne i 

funkcjonalnie niezależne od 

jakiegokolwiek innego podmiotu 

publicznego lub prywatnego. Pozostaje to 

bez uszczerbku dla możliwości 

powoływania przez państwa członkowskie 

organów regulacyjnych sprawujących 

nadzór nad poszczególnymi sektorami. 

1. Każde państwo członkowskie 

wyznacza jeden lub kilka niezależnych 

krajowych organów regulacyjnych 

niezbędnych do stosowania niniejszej 

dyrektywy. Państwa członkowskie 

zapewniają, by organy te były prawnie 

odrębne od rządu i funkcjonalnie 

niezależne od jakiegokolwiek innego 

podmiotu publicznego lub prywatnego. 

Pozostaje to bez uszczerbku dla 

możliwości powoływania przez państwa 

członkowskie organów regulacyjnych 

sprawujących nadzór nad poszczególnymi 

sektorami. 

Or. en 

 

Poprawka  978 

Curzio Maltese, Nikolaos Chountis, Martina Michels 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 21 
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Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 30 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Każde państwo członkowskie 

wyznacza jeden lub kilka niezależnych 

krajowych organów regulacyjnych. 

Państwa członkowskie zapewniają, by 

organy te były prawnie odrębne i 

funkcjonalnie niezależne od 

jakiegokolwiek innego podmiotu 

publicznego lub prywatnego. Pozostaje to 

bez uszczerbku dla możliwości 

powoływania przez państwa członkowskie 

organów regulacyjnych sprawujących 

nadzór nad poszczególnymi sektorami. 

1. Każde państwo członkowskie 

wyznacza jeden lub kilka niezależnych 

krajowych organów regulacyjnych do 

monitorowania należytego wdrożenia 

niniejszej dyrektywy. Państwa 

członkowskie zapewniają, by organy te 

były prawnie odrębne i funkcjonalnie 

niezależne od jakiegokolwiek innego 

podmiotu publicznego lub prywatnego. 

Pozostaje to bez uszczerbku dla 

możliwości powoływania przez państwa 

członkowskie organów regulacyjnych 

sprawujących nadzór nad poszczególnymi 

sektorami. 

Or. en 

 

Poprawka  979 

Helga Trüpel, Josep-Maria Terricabras 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 21 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 30 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Każde państwo członkowskie 

wyznacza jeden lub kilka niezależnych 

krajowych organów regulacyjnych. 

Państwa członkowskie zapewniają, by 

organy te były prawnie odrębne i 

funkcjonalnie niezależne od 

jakiegokolwiek innego podmiotu 

publicznego lub prywatnego. Pozostaje to 

bez uszczerbku dla możliwości 

powoływania przez państwa członkowskie 

organów regulacyjnych sprawujących 

nadzór nad poszczególnymi sektorami. 

1. Każde państwo członkowskie 

wyznacza jeden lub kilka niezależnych 

krajowych organów i władz regulacyjnych. 

Państwa członkowskie zapewniają, by 

takie organy i władze były prawnie 

niezależne od wszelkich władz i wpływów 

rządowych oraz funkcjonalnie niezależne 

od jakiegokolwiek innego podmiotu 

publicznego lub prywatnego. 

Or. en 
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Poprawka  980 

Angelika Mlinar, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström, Kaja Kallas, Filiz Hyusmenova, 

Fredrick Federley 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 21 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 30 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Każde państwo członkowskie 

wyznacza jeden lub kilka niezależnych 

krajowych organów regulacyjnych. 

Państwa członkowskie zapewniają, by 

organy te były prawnie odrębne i 

funkcjonalnie niezależne od 

jakiegokolwiek innego podmiotu 

publicznego lub prywatnego. Pozostaje to 

bez uszczerbku dla możliwości 

powoływania przez państwa członkowskie 

organów regulacyjnych sprawujących 

nadzór nad poszczególnymi sektorami. 

1. Każde państwo członkowskie 

wyznacza jeden lub kilka niezależnych 

krajowych organów regulacyjnych. 

Państwa członkowskie zapewniają, by 

organy te były prawnie odrębne i 

funkcjonalnie niezależne od rządów lub 

jakiegokolwiek innego podmiotu 

publicznego lub prywatnego. Pozostaje to 

bez uszczerbku dla możliwości 

powoływania przez państwa członkowskie 

organów regulacyjnych sprawujących 

nadzór nad poszczególnymi sektorami. 

Or. en 

 

Poprawka  981 

Dietmar Köster 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 21 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 30 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Każde państwo członkowskie 

wyznacza jeden lub kilka niezależnych 

krajowych organów regulacyjnych. 

Państwa członkowskie zapewniają, by 

organy te były prawnie odrębne i 

funkcjonalnie niezależne od 

jakiegokolwiek innego podmiotu 

publicznego lub prywatnego. Pozostaje to 

bez uszczerbku dla możliwości 

1. Każde państwo członkowskie 

wyznacza jeden lub kilka niezależnych 

krajowych organów regulacyjnych. 

Państwa członkowskie zapewniają, by 

organy te były prawnie odrębne od rządu i 

funkcjonalnie niezależne od 

jakiegokolwiek innego podmiotu 

publicznego lub prywatnego. Pozostaje to 

bez uszczerbku dla możliwości 
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powoływania przez państwa członkowskie 

organów regulacyjnych sprawujących 

nadzór nad poszczególnymi sektorami. 

powoływania przez państwa członkowskie 

organów regulacyjnych sprawujących 

nadzór nad poszczególnymi sektorami. 

Or. en 

 

Poprawka  982 

Giorgos Grammatikakis 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 21 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 30 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Każde państwo członkowskie 

wyznacza jeden lub kilka niezależnych 

krajowych organów regulacyjnych. 

Państwa członkowskie zapewniają, by 

organy te były prawnie odrębne i 

funkcjonalnie niezależne od 

jakiegokolwiek innego podmiotu 

publicznego lub prywatnego. Pozostaje to 

bez uszczerbku dla możliwości 

powoływania przez państwa członkowskie 

organów regulacyjnych sprawujących 

nadzór nad poszczególnymi sektorami. 

1. Każde państwo członkowskie 

wyznacza jeden lub kilka niezależnych 

krajowych organów regulacyjnych. 

Państwa członkowskie zapewniają, by 

organy te były prawnie odrębne i 

funkcjonalnie i faktycznie niezależne od 

jakiegokolwiek innego podmiotu 

publicznego lub prywatnego. Pozostaje to 

bez uszczerbku dla możliwości 

powoływania przez państwa członkowskie 

organów regulacyjnych sprawujących 

nadzór nad poszczególnymi sektorami. 

Or. en 

 

Poprawka  983 

Angelika Mlinar, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 21 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 30 – ustęp 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Państwa członkowskie zapewniają, 

by procedura nominacji osoby stojącej na 

czele krajowego organu regulacyjnego lub 

członków organu kolegialnego pełniącego 
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tę funkcję w krajowym organie 

regulacyjnym, była przejrzysta i 

gwarantowała wymagany poziom 

niezależności przy wykonywaniu 

obowiązków. 

Or. en 

 

Poprawka  984 

Julie Ward, Sylvie Guillaume 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 21 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 30 – ustęp 2 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwa członkowskie zapewniają, by 

krajowe organy regulacyjne wykonywały 

swoje uprawnienia w sposób bezstronny i 

przejrzysty oraz zgodnie z celami 

niniejszej dyrektywy, w szczególności 

dotyczącymi pluralizmu mediów, 

różnorodności kulturowej, ochrony 

konsumentów, rynku wewnętrznego i 

wspierania uczciwej konkurencji. 

Państwa członkowskie zapewniają, by 

krajowe organy regulacyjne wykonywały 

swoje uprawnienia w sposób bezstronny i 

przejrzysty oraz zgodnie z celami 

niniejszej dyrektywy, w szczególności 

dotyczącymi pluralizmu mediów, 

różnorodności kulturowej, ochrony 

konsumentów, dostępności usług 

audiowizualnych, rynku wewnętrznego i 

wspierania uczciwej konkurencji. Krajowe 

organy regulacyjne mogą być wyznaczone 

jako dodatkowe punkty przyjmowania 

skarg od usługobiorców. 

Or. en 

 

Poprawka  985 

Isabella Adinolfi 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 21 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 30 – ustęp 2 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwa członkowskie zapewniają, by Państwa członkowskie zapewniają, by 
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krajowe organy regulacyjne wykonywały 

swoje uprawnienia w sposób bezstronny i 

przejrzysty oraz zgodnie z celami 

niniejszej dyrektywy, w szczególności 

dotyczącymi pluralizmu mediów, 

różnorodności kulturowej, ochrony 

konsumentów, rynku wewnętrznego i 

wspierania uczciwej konkurencji. 

niezależne krajowe organy regulacyjne lub 

równoważne organy publiczne 
wykonywały swoje uprawnienia w sposób 

bezstronny i przejrzysty oraz zgodnie z 

celami niniejszej dyrektywy, w 

szczególności dotyczącymi pluralizmu 

mediów, różnorodności kulturowej, 

ochrony konsumentów, dostępności 

audiowizualnych usług medialnych, 

ochrony uczciwej konkurencji na rynku 

wewnętrznym oraz wykonywania 

obowiązków świadczenia usługi 

publicznej. 

Or. en 

 

Poprawka  986 

Giorgos Grammatikakis 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 21 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 30 – ustęp 2 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwa członkowskie zapewniają, by 

krajowe organy regulacyjne wykonywały 

swoje uprawnienia w sposób bezstronny i 

przejrzysty oraz zgodnie z celami 

niniejszej dyrektywy, w szczególności 

dotyczącymi pluralizmu mediów, 

różnorodności kulturowej, ochrony 

konsumentów, rynku wewnętrznego i 

wspierania uczciwej konkurencji. 

Państwa członkowskie zapewniają, by 

krajowe organy regulacyjne wykonywały 

swoje uprawnienia w sposób bezstronny i 

przejrzysty oraz zgodnie z celami 

niniejszej dyrektywy, w szczególności 

dotyczącymi pluralizmu mediów, 

różnorodności kulturowej, ochrony 

konsumentów, rynku wewnętrznego i 

wspierania uczciwej konkurencji. Państwa 

członkowskie mogą powierzyć krajowym 

organom regulacyjnym dodatkowe 

uprawienia, jeżeli uznają to za konieczne, 

zgodnie z tymi celami. 

Or. en 

 

Poprawka  987 

Iratxe García Pérez 

w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia 
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Mary Honeyball 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 21 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 30 – ustęp 2 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwa członkowskie zapewniają, by 

krajowe organy regulacyjne wykonywały 

swoje uprawnienia w sposób bezstronny i 

przejrzysty oraz zgodnie z celami 

niniejszej dyrektywy, w szczególności 

dotyczącymi pluralizmu mediów, 

różnorodności kulturowej, ochrony 

konsumentów, rynku wewnętrznego i 

wspierania uczciwej konkurencji. 

Państwa członkowskie zapewniają, by 

krajowe organy regulacyjne wykonywały 

swoje uprawnienia w sposób bezstronny i 

przejrzysty oraz zgodnie z celami 

niniejszej dyrektywy, w szczególności 

dotyczącymi pluralizmu mediów, 

różnorodności kulturowej, ochrony 

konsumentów, rynku wewnętrznego i 

wspierania uczciwej konkurencji. Nie 

naruszając strukturalnej organizacji 

krajowego organu regulacyjnego, 

państwa członkowskie przestrzegają 

zasady parytetu płci w danym organie. 

Or. en 

 

Poprawka  988 

Helga Trüpel, Josep-Maria Terricabras 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 21 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 30 – ustęp 2 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwa członkowskie zapewniają, by 

krajowe organy regulacyjne wykonywały 

swoje uprawnienia w sposób bezstronny i 

przejrzysty oraz zgodnie z celami 

niniejszej dyrektywy, w szczególności 

dotyczącymi pluralizmu mediów, 

różnorodności kulturowej, ochrony 

konsumentów, rynku wewnętrznego i 

wspierania uczciwej konkurencji. 

Państwa członkowskie zapewniają, by 

krajowe organy i władze regulacyjne 

wykonywały swoje uprawnienia w sposób 

bezstronny i przejrzysty oraz zgodnie z 

celami niniejszej dyrektywy, w 

szczególności dotyczącymi pluralizmu 

mediów, różnorodności kulturowej i 

regionalnej, zachowania języka, ochrony 

konsumentów, rynku wewnętrznego i 

wspierania uczciwej konkurencji. 

Or. en 
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Poprawka  989 

Curzio Maltese, Nikolaos Chountis, Martina Michels 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 21 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 30 – ustęp 2 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwa członkowskie zapewniają, by 

krajowe organy regulacyjne wykonywały 

swoje uprawnienia w sposób bezstronny i 

przejrzysty oraz zgodnie z celami 

niniejszej dyrektywy, w szczególności 

dotyczącymi pluralizmu mediów, 

różnorodności kulturowej, ochrony 

konsumentów, rynku wewnętrznego i 

wspierania uczciwej konkurencji. 

Państwa członkowskie zapewniają, by 

krajowe organy regulacyjne wykonywały 

swoje uprawnienia w sposób bezstronny i 

przejrzysty oraz zgodnie z celami 

niniejszej dyrektywy, w szczególności 

dotyczącymi pluralizmu mediów, 

różnorodności kulturowej, ochrony 

konsumentów, dostępności 

audiowizualnych usług medialnych, rynku 

wewnętrznego i wspierania uczciwej 

konkurencji. 

Or. en 

 

Poprawka  990 

Angelika Mlinar, Soraya Post, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström, Yana Toom, Filiz 

Hyusmenova, Cécile Kashetu Kyenge, Fredrick Federley 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 21 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 30 – ustęp 2 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwa członkowskie zapewniają, by 

krajowe organy regulacyjne wykonywały 

swoje uprawnienia w sposób bezstronny i 

przejrzysty oraz zgodnie z celami 

niniejszej dyrektywy, w szczególności 

dotyczącymi pluralizmu mediów, 

różnorodności kulturowej, ochrony 

konsumentów, rynku wewnętrznego i 

wspierania uczciwej konkurencji. 

Państwa członkowskie zapewniają, by 

krajowe organy regulacyjne wykonywały 

swoje uprawnienia w sposób bezstronny i 

przejrzysty oraz zgodnie z celami 

niniejszej dyrektywy, w szczególności 

dotyczącymi pluralizmu mediów, 

niedyskryminacji, różnorodności 

kulturowej, ochrony konsumentów, rynku 

wewnętrznego i wspierania uczciwej 

konkurencji. 
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Or. en 

 

Poprawka  991 

Isabella Adinolfi 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 21 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 30 – ustęp 2 – akapit 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Krajowe organy regulacyjne nie zwracają 

się o instrukcje do żadnego innego organu 

ani nie wypełniają instrukcji innego organu 

w związku z wykonywaniem zadań 

powierzonych im na mocy prawa 

krajowego wdrażającego prawo Unii. 

Pozostaje to bez uszczerbku dla 

wykonywania nadzoru zgodnie z 

krajowym prawem konstytucyjnym. 

Niezależne krajowe organy regulacyjne nie 

zwracają się o instrukcje do żadnego 

innego organu ani nie wypełniają instrukcji 

innego organu w związku z 

wykonywaniem zadań powierzonych im na 

mocy prawa krajowego wdrażającego 

prawo Unii. Pozostaje to bez uszczerbku 

dla wykonywania nadzoru zgodnie z 

krajowym prawem konstytucyjnym. 

Niezależne krajowe organy regulacyjne 

oddelegowują przedstawiciela wysokiego 

szczebla do udziału w pracach ERGA, 

zgodnie z art. 30a ust. 2. 

Or. en 

 

Poprawka  992 

Yana Toom, María Teresa Giménez Barbat, Ilhan Kyuchyuk, Hannu Takkula 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 21 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 30 – ustęp 2 – akapit 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Krajowe organy regulacyjne nie zwracają 

się o instrukcje do żadnego innego organu 

ani nie wypełniają instrukcji innego organu 

w związku z wykonywaniem zadań 

powierzonych im na mocy prawa 

krajowego wdrażającego prawo Unii. 

Pozostaje to bez uszczerbku dla 

Krajowe organy regulacyjne nie zwracają 

się o instrukcje do żadnego innego organu 

prywatnego lub publicznego ani nie 

wypełniają instrukcji innego organu w 

związku z wykonywaniem zadań 

powierzonych im na mocy prawa 

krajowego wdrażającego prawo Unii. 
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wykonywania nadzoru zgodnie z 

krajowym prawem konstytucyjnym. 

Pozostaje to bez uszczerbku dla 

wykonywania nadzoru zgodnie z 

krajowym prawem konstytucyjnym. 

Or. en 

 

Poprawka  993 

Isabella Adinolfi 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 21 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 30 – ustęp 2 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 „2a. Członkowie niezależnych 

krajowych organów regulacyjnych lub 

równoważnych organów publicznych są 

wybierani jawnie spośród osób o 

obiektywnie udokumentowanym dużym 

doświadczeniu zawodowym oraz 

kompetencjach w tej dziedzinie. Nie mogą 

oni zajmować stanowisk rządowych, 

stanowisk obsadzanych w drodze wyborów 

na żadnym szczeblu, zadań lub wszelkich 

innych funkcji w partiach politycznych w 

okresie siedmiu lat poprzedzających 

mianowanie. Członkowie niezależnych 

krajowych organów regulacyjnych nie 

podejmują, bezpośrednio czy pośrednio, w 

okresie sprawowania tej funkcji żadnej 

pracy zawodowej ani działalności 

doradczej, nie zajmują stanowiska 

dyrektora lub pracownika podmiotów 

publicznych lub prywatnych, nie zajmują 

jakichkolwiek stanowisk publicznych ani 

nie posiadają bezpośrednio lub pośrednio 

udziałów w spółkach działających w tej 

samej dziedzinie co krajowy organ 

regulacyjny.” 

Or. en 
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Poprawka  994 

Isabella Adinolfi 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 21 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 30 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Kompetencje i uprawnienia 

niezależnych organów regulacyjnych, jak 

również metody rozliczania tych organów 

z zadań, określa się jasno w przepisach 

prawa. 

3. Kompetencje i uprawnienia 

niezależnych krajowych organów 

regulacyjnych lub równoważnych 

organów publicznych, jak również metody 

rozliczania tych organów z zadań, określa 

się jasno w przepisach prawa. Mogą one 

obejmować delegowanie konkretnych 

uprawnień wykonawczych w przypadku 

gdy są one konieczne do stosowania 

niniejszej dyrektywy. 

Or. en 

 

Poprawka  995 

Isabella Adinolfi 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 21 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 30 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Państwa członkowskie zapewniają, 

by krajowe organy regulacyjne miały 
odpowiednie uprawnienia w zakresie 

egzekwowania prawa, umożliwiające im 

skuteczne wykonywanie powierzonych im 

zadań. 

4. W przypadku gdy państwa 

członkowskie przyznają niezależnym 

krajowym organom regulacyjnym 
odpowiednie uprawnienia wykonawcze w 

zakresie egzekwowania prawa w 

odniesieniu do stosowania niniejszej 

dyrektywy, dopilnowują, aby takie 

uprawnienia wykonawcze były 

wykonywane w ścisłym poszanowaniu 

swobód i praw zapisanych w Karcie praw 

podstawowych Unii Europejskiej. 

Or. en 
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Poprawka  996 

Julie Ward, Sylvie Guillaume 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 21 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 30 – ustęp 4 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 „4a. Państwa członkowskie 

dopilnowują, aby krajowe organy 

regulacyjne powołały jeden publicznie 

dostępny punkt kontaktowy 

odpowiedzialny za informacje i skargi 

dotyczące kwestii dostępności, o których 

mowa w art. 7. Wyżej wymieniony punkt 

kontaktowy jest uprawniony do: 

 i) zwiększania świadomości widzów o 

ich prawach w odniesieniu do 

dostępności; 

 (ii) przeprowadzania ankiet i 

konsultacji, aby monitorować 

przestrzeganie wymogów dostępności; 

 (iii) wydawania zaleceń dostawcom 

audiowizualnych usług medialnych 

służących poprawie jakości usług dostępu; 

 (iv) przyjmowania norm, w stosownym 

przypadku, w celu zapewnienia 

interoperacyjności usług telewizyjnych i 

wyposażenia umożliwiającego 

użytkownikom odbieranie, dekodowanie i 

wyświetlanie usług dostępu dla osób 

niepełnosprawnych, a także w celu 

upoważnienia do korzystania z takich 

norm. Organizacje reprezentujące osoby 

niepełnosprawne, dostawcy 

audiowizualnych usług medialnych i 

producenci sprzętu biorą udział w 

konsultacjach mających na celu 

określenie wszelkich norm wyposażenia; 

 (v) rozpatrywania skarg widzów 

dotyczących dostępności i odpowiedniego 

wykonywania uprawnień wykonawczych.” 
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Or. en 

 

Poprawka  997 

Giorgos Grammatikakis 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 21 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 30 – ustęp 4 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 „4a. Państwa członkowskie zapewniają, 

aby krajowe organy regulacyjne były 

odpowiedzialne za udzielanie i 

odnawianie licencji nadawczych. Prawo 

krajowe jasno określa podstawowe 

warunki i kryteria udzielania i 

odnawiania licencji nadawczych. Przepisy 

dotyczące procedury udzielania i 

odnawiania licencji nadawczych są jasne i 

precyzyjne oraz są stosowane w sposób 

jawny, przejrzysty i bezstronny, a decyzje 

są podawane do wiadomości publicznej.  

Jawne są również przetargi, w których 

należy określić warunki, jakie mają 

spełniać oferenci, oraz treść wniosku o 

udzielenie licencji.                                                                                                                                                                                                                      

Kryteria określające całkowitą liczbę 

licencji, które można udzielić, są jasne, 

przejrzyste i odzwierciedlają zdolność 

technologiczną i postęp technologiczny. 

Or. en 

 

Poprawka  998 

Helga Trüpel, Josep-Maria Terricabras 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 21 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 30 – ustęp 4 a (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 „4a. Państwa członkowskie 

dopilnowują, aby krajowe organy i władze 

regulacyjne powołały jeden publicznie 

dostępny punkt kontaktowy 

odpowiedzialny za informacje i skargi 

dotyczące kwestii dostępności, o których 

mowa w art. 7.” 

Or. en 

Uzasadnienie 

W celu wsparcia wdrożenia wymogów dostępności. 

 

Poprawka  999 

Giorgos Grammatikakis 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 21 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 30 – ustęp 4 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 „4b. Państwa członkowskie określają w 

przepisach prawa krajowego procedurę 

mianowania osoby stojącej na czele 

krajowego organu regulacyjnego lub 

członków organu kolegialnego pełniącego 

tę funkcję. Państwa członkowskie 

dopilnowują, aby procedura ta była 

otwarta dla wszystkich zainteresowanych 

stron, zaproszenie do wyrażenia 

zainteresowania było podane do 

wiadomości publicznej, a wymogi 

dotyczące doświadczenia zawodowego 

odzwierciedlały zadania do wykonania.” 

Or. en 

 

Poprawka  1000 

Milan Zver 



 

PE592.350v01-00 74/100 AM\1107683PL.docx 

PL 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 21 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 30 – ustęp 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Osoba stojąca na czele krajowego 

organu regulacyjnego lub członkowie 

organu pełniącego tę funkcję w krajowym 

organie regulacyjnym mogą być 

odwoływani, wyłącznie jeżeli przestają 

spełniać warunki konieczne do 

wykonywania swoich obowiązków, które 

zostały uprzednio określone w prawie 

krajowym. Decyzja o odwołaniu jest 

podawana do wiadomości publicznej i 

udostępniane jest jej uzasadnienie. 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka  1001 

Giorgos Grammatikakis 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 21 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 30 – ustęp 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Osoba stojąca na czele krajowego 

organu regulacyjnego lub członkowie 

organu pełniącego tę funkcję w krajowym 

organie regulacyjnym mogą być 

odwoływani, wyłącznie jeżeli przestają 

spełniać warunki konieczne do 

wykonywania swoich obowiązków, które 

zostały uprzednio określone w prawie 

krajowym. Decyzja o odwołaniu jest 

podawana do wiadomości publicznej i 

udostępniane jest jej uzasadnienie. 

5. Osoba stojąca na czele krajowego 

organu regulacyjnego lub członkowie 

organu pełniącego tę funkcję w krajowym 

organie regulacyjnym mogą być 

odwoływani, wyłącznie jeżeli przestają 

spełniać warunki konieczne do 

wykonywania swoich obowiązków, które 

zostały uprzednio określone w prawie 

krajowym. Decyzja o odwołaniu jest 

podawana do wiadomości publicznej i 

udostępniane jest jej uzasadnienie. Długość 

mandatu osoby stojącej na czele 

krajowego organu regulacyjnego lub 

członków organu kolegialnego pełniącego 

tę funkcję jest uprzednio określona w 
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prawie krajowym i nie może być w żadnym 

przypadku zmieniana przed wygaśnięciem 

mandatu. 

Or. en 

 

Poprawka  1002 

Angelika Mlinar, Sophia in 't Veld 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 21 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 30 – ustęp 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Osoba stojąca na czele krajowego 

organu regulacyjnego lub członkowie 

organu pełniącego tę funkcję w krajowym 

organie regulacyjnym mogą być 

odwoływani, wyłącznie jeżeli przestają 

spełniać warunki konieczne do 

wykonywania swoich obowiązków, które 

zostały uprzednio określone w prawie 

krajowym. Decyzja o odwołaniu jest 

podawana do wiadomości publicznej i 

udostępniane jest jej uzasadnienie. 

5. Osoba stojąca na czele krajowego 

organu regulacyjnego lub członkowie 

organu pełniącego tę funkcję w krajowym 

organie regulacyjnym mogą być 

odwoływani, wyłącznie jeżeli przestają 

spełniać warunki konieczne do 

wykonywania swoich obowiązków, które 

zostały uprzednio określone w prawie 

krajowym, oraz na podstawie uprzedniego 

powiadomienia wraz  uzasadnieniem. 

Decyzja o odwołaniu jest podawana do 

wiadomości publicznej i udostępniane jest 

jej uzasadnienie. 

Or. en 

 

Poprawka  1003 

Marc Joulaud, Bogdan Brunon Wenta, Jean-Marie Cavada, Tadeusz Zwiefka, Louis 

Michel 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 21 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 30 – ustęp 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Osoba stojąca na czele krajowego 

organu regulacyjnego lub członkowie 

5. Osoba stojąca na czele krajowego 

organu regulacyjnego lub członkowie 
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organu pełniącego tę funkcję w krajowym 

organie regulacyjnym mogą być 

odwoływani, wyłącznie jeżeli przestają 

spełniać warunki konieczne do 

wykonywania swoich obowiązków, które 

zostały uprzednio określone w prawie 

krajowym. Decyzja o odwołaniu jest 

podawana do wiadomości publicznej i 

udostępniane jest jej uzasadnienie. 

organu pełniącego tę funkcję w krajowym 

organie regulacyjnym mogą być 

odwoływani, wyłącznie jeżeli przestają 

spełniać warunki konieczne do 

wykonywania swoich obowiązków, które 

zostały uprzednio określone w prawie 

krajowym. Należycie uzasadniona decyzja 

o odwołaniu jest podawana do wiadomości 

publicznej i publicznie dostępne jest jej 

uzasadnienie. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Ze względu na potencjalny wpływ odwołania osoby stojącej na czele krajowego organu 

regulacyjnego konieczne jest zwiększenie jawności takiego odwołania i zagwarantowanie, że 

podane są przyczyny odnośnej decyzji, tzn. że zawiera ona należyte uzasadnienie. 

 

Poprawka  1004 

Isabella Adinolfi 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 21 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 30 – ustęp 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Osoba stojąca na czele krajowego 

organu regulacyjnego lub członkowie 

organu pełniącego tę funkcję w krajowym 

organie regulacyjnym mogą być 

odwoływani, wyłącznie jeżeli przestają 

spełniać warunki konieczne do 

wykonywania swoich obowiązków, które 

zostały uprzednio określone w prawie 

krajowym. Decyzja o odwołaniu jest 

podawana do wiadomości publicznej i 

udostępniane jest jej uzasadnienie. 

5. Członkowie niezależnego 

krajowego organu regulacyjnego lub 

równoważnego organu publicznego, w tym 

osoba stojąca na jego czele, mogą być 

odwołani, wyłącznie jeżeli przestają 

spełniać warunki konieczne do 

wykonywania swoich obowiązków, które 

zostały uprzednio określone w prawie 

krajowym. Decyzja o odwołaniu, wraz z 

odnośnym uzasadnieniem, jest podawana 

do wiadomości publicznej w łatwo 

dostępnej i przejrzystej formie. 

Or. en 
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Poprawka  1005 

Milan Zver 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 21 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 30 – ustęp 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6. Państwa członkowskie zapewniają, 

by niezależny krajowy organ regulacyjny 

dysponował oddzielnym rocznym 

budżetem. Budżet ten jest podawany do 

wiadomości publicznej. Państwa 

członkowskie zapewniają ponadto, by 

krajowe organy regulacyjne posiadały 

wystarczające zasoby finansowe i ludzkie, 

tak by były w stanie wykonywać 

powierzone im zadania i aktywnie 

uczestniczyć w pracach ERGA oraz 

wnosić do nich wkład. 

6. Państwa członkowskie zapewniają, 

by niezależny krajowy organ regulacyjny 

dysponował oddzielnym rocznym 

budżetem. Budżet ten jest podawany do 

wiadomości publicznej. 

Or. en 

 

Poprawka  1006 

Isabella Adinolfi 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 21 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 30 – ustęp 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6. Państwa członkowskie zapewniają, 

by niezależny krajowy organ regulacyjny 

dysponował oddzielnym rocznym 

budżetem. Budżet ten jest podawany do 

wiadomości publicznej. Państwa 

członkowskie zapewniają ponadto, by 

krajowe organy regulacyjne posiadały 

wystarczające zasoby finansowe i ludzkie, 

tak by były w stanie wykonywać 

powierzone im zadania i aktywnie 

uczestniczyć w pracach ERGA oraz wnosić 

do nich wkład. 

6. Państwa członkowskie zapewniają, 

by niezależny krajowy organ regulacyjny 

dysponował oddzielnym rocznym 

budżetem. Budżet jest podawany do 

wiadomości publicznej w łatwo dostępnej i 

przejrzystej formie. Państwa członkowskie 

zapewniają ponadto, by niezależne krajowe 

organy regulacyjne posiadały 

wystarczające zasoby finansowe i ludzkie, 

tak by były w stanie wykonywać 

powierzone im uprawnienia, w tym 

niezbędne rozwiązania organizacyjne 



 

PE592.350v01-00 78/100 AM\1107683PL.docx 

PL 

umożliwiające im czynny udział w pracach 

ERGA oraz wnoszenie w nie wkładu. 

Or. en 

 

Poprawka  1007 

Marc Joulaud, Bogdan Brunon Wenta, Jean-Marie Cavada, Tadeusz Zwiefka, Louis 

Michel 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 21 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 30 – ustęp 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6. Państwa członkowskie zapewniają, 

by niezależny krajowy organ regulacyjny 

dysponował oddzielnym rocznym 

budżetem. Budżet ten jest podawany do 

wiadomości publicznej. Państwa 

członkowskie zapewniają ponadto, by 

krajowe organy regulacyjne posiadały 

wystarczające zasoby finansowe i ludzkie, 

tak by były w stanie wykonywać 

powierzone im zadania i aktywnie 

uczestniczyć w pracach ERGA oraz wnosić 

w nie wkład. 

6. Państwa członkowskie zapewniają, 

by niezależny krajowy organ regulacyjny 

dysponował oddzielnym rocznym 

budżetem. Budżet ten jest podawany do 

wiadomości publicznej. Państwa 

członkowskie zapewniają ponadto, by 

krajowe organy regulacyjne posiadały 

wystarczające zasoby finansowe i ludzkie, 

tak by były w stanie wykonywać 

powierzone im zadania i aktywnie 

uczestniczyć w pracach ERGA oraz wnosić 

faktyczny wkład w realizację zadań 

realizowanych przez ERGA na mocy 

niniejszej dyrektywy. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Krajowe organy regulacyjne powinny otrzymać wystarczające środki, by uczestniczyć w 

pracach ERGA i skutecznie wykonywać jego zadania. 

 

Poprawka  1008 

Giorgos Grammatikakis 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 21 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 30 – ustęp 6 a (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 „6a. Państwa członkowskie zapewniają, 

że krajowy organ regulacyjny zachowuje 

ciągłość operacyjną. W przypadku gdy 

mandat osoby stojącej na czele krajowego 

organu regulacyjnego lub członka organu 

kolegialnego pełniącego tę funkcję 

dobiega końca, dane stanowisko jest 

niezwłocznie zapełniane lub, jeżeli nie jest 

to możliwe, mandat należy przedłużyć do 

czasu formalnego powołania następcy.” 

Or. en 

 

Poprawka  1009 

Dietmar Köster 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 21 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 30 – ustęp 7 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwa członkowskie zapewniają istnienie 

na poziomie krajowym skutecznych 

mechanizmów zapewniających każdemu 

użytkownikowi lub dostawcy usług 

medialnych lub dostawcy platformy 

udostępniania plików wideo, którego 

dotyczy dana decyzja krajowego organu 

regulacyjnego, prawo do wniesienia 

odwołania od tej decyzji do organu 

odwoławczego. Organ odwoławczy jest 

niezależny od stron postępowania w 

sprawie odwołania. 

Państwa członkowskie zapewniają istnienie 

na poziomie krajowym skutecznych 

mechanizmów zapewniających każdemu 

użytkownikowi, którego prawa osobiste 

zostały bezpośrednio naruszone przez 

treść mediów audiowizualnych lub 

dostawcę usług medialnych lub dostawcę 

platformy udostępniania plików wideo, 

którego dotyczy dana decyzja krajowego 

organu regulacyjnego, prawo do wniesienia 

odwołania od tej decyzji do organu 

odwoławczego. Organ odwoławczy jest 

niezależny od stron postępowania w 

sprawie odwołania. 

Or. en 

 

Poprawka  1010 

Isabella Adinolfi 
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Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 21 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 30 – ustęp 7 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwa członkowskie zapewniają istnienie 

na poziomie krajowym skutecznych 

mechanizmów zapewniających każdemu 

użytkownikowi lub dostawcy usług 

medialnych lub dostawcy platformy 

udostępniania plików wideo, którego 

dotyczy dana decyzja krajowego organu 

regulacyjnego, prawo do wniesienia 

odwołania od tej decyzji do organu 

odwoławczego. Organ odwoławczy jest 

niezależny od stron postępowania w 

sprawie odwołania. 

Państwa członkowskie zapewniają istnienie 

na poziomie krajowym skutecznych, 

szybkich i przystępnych cenowo 

mechanizmów odwołania od wszelkich 

decyzji niezależnego krajowego organu 

regulacyjnego lub równoważnego organu 

publicznego. Organ odwoławczy jest 

niezależny od stron odwołania i zapewnia 

między innymi poszanowanie zasad 

określonych w ust. 2 i 4. 

Or. en 

 

Poprawka  1011 

Curzio Maltese, Nikolaos Chountis, Martina Michels 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 21 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 30 – ustęp 7 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwa członkowskie zapewniają istnienie 

na poziomie krajowym skutecznych 

mechanizmów zapewniających każdemu 

użytkownikowi lub dostawcy usług 

medialnych lub dostawcy platformy 

udostępniania plików wideo, którego 

dotyczy dana decyzja krajowego organu 

regulacyjnego, prawo do wniesienia 

odwołania od tej decyzji do organu 

odwoławczego. Organ odwoławczy jest 

niezależny od stron postępowania w 

sprawie odwołania. 

Państwa członkowskie zapewniają istnienie 

na poziomie krajowym skutecznych 

mechanizmów zapewniających każdemu 

użytkownikowi lub dostawcy 

audiowizualnych usług medialnych, 

którego dotyczy dana decyzja krajowego 

organu regulacyjnego, prawo do wniesienia 

odwołania od tej decyzji do organu 

odwoławczego. Organ odwoławczy jest 

niezależny od stron postępowania w 

sprawie odwołania. 

Or. en 
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Poprawka  1012 

Isabella Adinolfi 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 21 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 30 – ustęp 7 – akapit 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Organ ten, który powinien być sądem, 

musi dysponować odpowiednią wiedzą 

specjalistyczną pozwalającą mu na 

skuteczne wypełnianie swoich funkcji. 

Państwa członkowskie zapewniają, by 

aspekty merytoryczne każdej sprawy 

zostały właściwie rozpatrzone, oraz by 

dostępne były skuteczne środki 

odwoławcze. 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka  1013 

Isabella Adinolfi 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 21 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 30 – ustęp 7 – akapit 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Do czasu rozpatrzenia odwołania decyzja 

krajowego organu regulacyjnego 

pozostaje w mocy, chyba że zgodnie z 

prawem krajowym stosowane są środki 

przejściowe.; 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka  1014 

Louise Bours 
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Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 22 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 30 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(22) dodaje się art. 30a w brzmieniu: skreśla się 

„Artykuł 30a  

1. Niniejszym ustanawia się 

Europejską Grupę Regulatorów 

Audiowizualnych Usług Medialnych 

(ERGA). 

 

2. Składa się ona z krajowych 

niezależnych organów regulacyjnych w 

dziedzinie audiowizualnych usług 

medialnych. Są one reprezentowane przez 

osoby stojące na czele lub wyznaczonych 

przedstawicieli wysokiego szczebla 

krajowego organu regulacyjnego, którego 

głównym zadaniem jest nadzorowanie 

audiowizualnych usług medialnych, lub w 

przypadku braku takiego krajowego 

organu regulacyjnego, przez innych 

przedstawicieli wybranych zgodnie z 

obowiązującą procedurą. W 

posiedzeniach grupy uczestniczy 

przedstawiciel Komisji. 

 

3. Zadania ERGA są następujące:  

a) doradzanie i wspieranie Komisji w 

jej pracach w celu zapewnienie spójnego 

wdrożenia we wszystkich państwach 

członkowskich ram regulacyjnych w 

zakresie audiowizualnych usług 

medialnych; 

 

b) doradzanie i wspieranie Komisji 

we wszelkich kwestiach związanych z 

audiowizualnymi usługami medialnymi 

mieszczących się w zakresie kompetencji 

Komisji. W uzasadnionych przypadkach, 

aby doradzić Komisji w określonych 

kwestiach, grupa może zasięgać opinii 

uczestników rynku, konsumentów i 

użytkowników końcowych w celu zebrania 

niezbędnych informacji; 
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c) zapewnienie wymiany doświadczeń 

i dobrych praktyk dotyczących stosowania 

ram regulacyjnych w zakresie 

audiowizualnych usług medialnych; 

 

d) współpraca i zapewnienie swoim 

członkom informacji niezbędnych do 

stosowania przepisów niniejszej 

dyrektywy, w szczególności jej art. 3 i 4; 

 

e) wydawanie opinii, na wniosek 

Komisji, w kwestiach przewidzianych w 

art. 2 ust. 5b, art. 6a ust. 3, art. 9 ust. 2, 

art. 9 ust. 4 oraz w każdej kwestii 

dotyczącej audiowizualnych usług 

medialnych, w szczególności w kwestii 

ochrony małoletnich i nawoływania do 

nienawiści. 

 

4. Komisja jest uprawniona do 

przyjęcia, w drodze aktu wykonawczego, 

regulaminu wewnętrznego ERGA.”; 

 

Or. en 

 

Poprawka  1015 

Ramon Tremosa i Balcells 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 22 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 30 a – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Składa się ona z krajowych 

niezależnych organów regulacyjnych w 

dziedzinie audiowizualnych usług 

medialnych. Są one reprezentowane przez 

osoby stojące na czele lub wyznaczonych 

przedstawicieli wysokiego szczebla 

krajowego organu regulacyjnego, którego 

głównym zadaniem jest nadzorowanie 

audiowizualnych usług medialnych, lub w 

przypadku braku takiego krajowego organu 

regulacyjnego, przez innych 

przedstawicieli wybranych zgodnie z 

obowiązującą procedurą. W posiedzeniach 

2. Składa się ona z krajowych 

niezależnych organów regulacyjnych w 

dziedzinie audiowizualnych usług 

medialnych, w tym niezależnych organów 

regulacyjnych działających na szczeblu 

niższym od krajowego, posiadających 

pełne uprawnienia w dziedzinie 

audiowizualnych usług medialnych. Są 

one reprezentowane przez osoby stojące na 

czele lub wyznaczonych przedstawicieli 

wysokiego szczebla krajowego organu 

regulacyjnego, którego głównym zadaniem 

jest nadzorowanie audiowizualnych usług 

medialnych, lub w przypadku braku 
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grupy uczestniczy przedstawiciel Komisji. takiego krajowego organu regulacyjnego, 

przez innych przedstawicieli wybranych 

zgodnie z obowiązującą procedurą. W 

posiedzeniach grupy uczestniczy 

przedstawiciel Komisji. 

Or. es 

Uzasadnienie 

La propuesta de nuevo artículo únicamente prevé como miembros de ERGA “a las 

autoridades reguladoras independientes nacionales”, sin tener en cuenta a otras autoridades 

reguladoras independientes existentes en el territorio de la Unión Europea con competencias 

plenas respecto a los servicios de comunicación audiovisual. Por consiguiente, se considera 

conveniente modificar el apartado 2 del nuevo artículo 30 bis de la Propuesta de directiva 

para que se incluyan como miembros de ERGA a las autoridades reguladoras independientes 

de carácter sub-estatal existentes en la Unión Europea. 

Poprawka  1016 

Helga Trüpel, Josep-Maria Terricabras 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 22 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 30 a – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Składa się ona z krajowych 

niezależnych organów regulacyjnych w 

dziedzinie audiowizualnych usług 

medialnych. Są one reprezentowane przez 

osoby stojące na czele lub wyznaczonych 

przedstawicieli wysokiego szczebla 

krajowego organu regulacyjnego, którego 

głównym zadaniem jest nadzorowanie 

audiowizualnych usług medialnych, lub w 

przypadku braku takiego krajowego organu 

regulacyjnego, przez innych 

przedstawicieli wybranych zgodnie z 

obowiązującą procedurą. W posiedzeniach 

grupy uczestniczy przedstawiciel Komisji. 

2. Składa się ona z niezależnych 

krajowych organów regulacyjnych w 

dziedzinie audiowizualnych usług 

medialnych, które mogą obejmować takie 

niezależne regionalne organy i władze 

regulacyjne, które posiadają pełne 

uprawnienia w dziedzinie 

audiowizualnych usług medialnych. Są one 

reprezentowane przez osoby stojące na 

czele lub wyznaczonych przedstawicieli 

wysokiego szczebla krajowego organu 

regulacyjnego, którego głównym zadaniem 

jest nadzorowanie audiowizualnych usług 

medialnych, lub w przypadku braku 

takiego krajowego organu regulacyjnego, 

przez innych przedstawicieli wybranych 

zgodnie z obowiązującą procedurą. W 

posiedzeniach grupy uczestniczy 

przedstawiciel Komisji. 

Or. en 
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Poprawka  1017 

Isabella Adinolfi 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 22 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 30 a – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Składa się ona z krajowych 

niezależnych organów regulacyjnych w 

dziedzinie audiowizualnych usług 

medialnych. Są one reprezentowane przez 

osoby stojące na czele lub wyznaczonych 

przedstawicieli wysokiego szczebla 

krajowego organu regulacyjnego, którego 

głównym zadaniem jest nadzorowanie 

audiowizualnych usług medialnych, lub w 

przypadku braku takiego krajowego 

organu regulacyjnego, przez innych 

przedstawicieli wybranych zgodnie z 

obowiązującą procedurą. W 

posiedzeniach grupy uczestniczy 

przedstawiciel Komisji. 

2. Składa się ona z niezależnych 

krajowych organów regulacyjnych lub 

równoważnych organów publicznych, 

których głównym zadaniem jest nadzór 

nad audiowizualnymi usługami 

medialnymi w rozumieniu art. 29. Każdy 

niezależny krajowy organ regulacyjny lub 

równoważny organ publiczny powołuje do 

ERGA wysokiego rangą przedstawiciela, z 

którym – przed powołaniem – Parlament 

Europejski przeprowadza przesłuchanie. 

Tacy przedstawiciele mają za zadanie 

dążyć do zapewnienia, że ERGA wykonuje 

swe zadania bezstronnie, w sposób 

przejrzysty i w najlepszym interesie Unii.  

Komisja powołuje do ERGA starszego 

przedstawiciela łącznikowego. 

Or. en 

 

Poprawka  1018 

Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 22 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 30 a – ustęp 3 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) doradzanie i wspieranie Komisji w 

jej pracach w celu zapewnienie spójnego 

wdrożenia we wszystkich państwach 

członkowskich ram regulacyjnych w 

zakresie audiowizualnych usług 

a) doradzanie i wspieranie państw 

członkowskich i Komisji w jej pracach w 

celu zapewnienie spójnego wdrożenia we 

wszystkich państwach członkowskich ram 

regulacyjnych w zakresie audiowizualnych 
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medialnych; usług medialnych; 

Or. fr 

 

Poprawka  1019 

Giorgos Grammatikakis 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 22 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 30 a – ustęp 3 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) doradzanie i wspieranie Komisji w 

jej pracach w celu zapewnienie spójnego 

wdrożenia we wszystkich państwach 

członkowskich ram regulacyjnych w 

zakresie audiowizualnych usług 

medialnych; 

a) doradzanie i wspieranie Komisji w 

jej pracach w celu zapewnienie spójnego 

wdrożenia we wszystkich państwach 

członkowskich unijnych ram 

regulacyjnych w zakresie audiowizualnych 

usług medialnych; 

Or. en 

 

Poprawka  1020 

Isabella Adinolfi 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 22 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 30 a – ustęp 3 – litera -a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 -a) wnoszenie strategicznego wkładu 

w politykę mediów audiowizualnych 

Komisji, na wszystkich etapach cyklu 

kształtowania tej polityki; 

Or. en 

 

Poprawka  1021 

Isabella Adinolfi 
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Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 22 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 30 a – ustęp 3 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) doradzanie i wspieranie Komisji we 

wszelkich kwestiach związanych z 

audiowizualnymi usługami medialnymi 

mieszczących się w zakresie kompetencji 

Komisji. W uzasadnionych przypadkach, 

aby doradzić Komisji w określonych 

kwestiach, grupa może zasięgać opinii 

uczestników rynku, konsumentów i 

użytkowników końcowych w celu 

zebrania niezbędnych informacji; 

b) doradzanie i wspieranie Komisji we 

wszelkich kwestiach związanych z 

audiowizualnymi usługami medialnymi 

mieszczących się w zakresie kompetencji 

Komisji. W miarę możliwości ERGA 

zasięga opinii uczestników rynku, 

konsumentów i użytkowników końcowych, 

a także zbiera od nich niezbędne 

informacje w celu zajęcia stanowiska; 

Or. en 

 

Poprawka  1022 

Giorgos Grammatikakis 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 22 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 30 a – ustęp 3 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) doradzanie i wspieranie Komisji we 

wszelkich kwestiach związanych z 

audiowizualnymi usługami medialnymi 

mieszczących się w zakresie kompetencji 

Komisji. W uzasadnionych przypadkach, 

aby doradzić Komisji w określonych 

kwestiach, grupa może zasięgać opinii 

uczestników rynku, konsumentów i 

użytkowników końcowych w celu zebrania 

niezbędnych informacji; 

b) doradzanie i wspieranie Komisji we 

wszelkich kwestiach związanych z 

audiowizualnymi usługami medialnymi 

mieszczących się w zakresie kompetencji 

Komisji, w tym w kwestii zagrożeń dla 

pluralizmu mediów i niezależności 

krajowych organów regulacyjnych. W 

uzasadnionych przypadkach, aby doradzić 

Komisji w określonych kwestiach, grupa 

może zasięgać opinii Komitetu 

Kontaktowego, uczestników rynku, 

konsumentów i użytkowników końcowych 

w celu zebrania niezbędnych informacji; 

Or. en 
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Poprawka  1023 

Helga Trüpel, Josep-Maria Terricabras 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 22 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 30 a – ustęp 3 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) doradzanie i wspieranie Komisji we 

wszelkich kwestiach związanych z 

audiowizualnymi usługami medialnymi 

mieszczących się w zakresie kompetencji 

Komisji. W uzasadnionych przypadkach, 

aby doradzić Komisji w określonych 

kwestiach, grupa może zasięgać opinii 

uczestników rynku, konsumentów i 

użytkowników końcowych w celu zebrania 

niezbędnych informacji; 

b) doradzanie i wspieranie Komisji w 

kwestiach związanych z audiowizualnymi 

usługami medialnymi mieszczących się w 

zakresie kompetencji Komisji oraz w 

zakresie kompetencji organów i władz 

regulacyjnych należących do ERGA. W 

uzasadnionych przypadkach, aby doradzić 

Komisji w określonych kwestiach, grupa 

może zasięgać opinii uczestników rynku, 

konsumentów i użytkowników końcowych 

w celu zebrania niezbędnych informacji; 

Or. en 

 

Poprawka  1024 

Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 22 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 30 a – ustęp 3 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) doradzanie i wspieranie Komisji we 

wszelkich kwestiach związanych z 

audiowizualnymi usługami medialnymi 

mieszczących się w zakresie kompetencji 

Komisji. W uzasadnionych przypadkach, 

aby doradzić Komisji w określonych 

kwestiach, grupa może zasięgać opinii 

uczestników rynku, konsumentów i 

użytkowników końcowych w celu zebrania 

niezbędnych informacji; 

b) doradzanie i wspieranie państw 

członkowskich i Komisji we wszelkich 

kwestiach związanych z audiowizualnymi 

usługami medialnymi mieszczących się w 

zakresie kompetencji Komisji. W 

uzasadnionych przypadkach, aby doradzić 

Komisji w określonych kwestiach, grupa 

może zasięgać opinii uczestników rynku, 

konsumentów i użytkowników końcowych 

w celu zebrania niezbędnych informacji; 

Or. fr 
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Poprawka  1025 

Isabella Adinolfi 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 22 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 30 a – ustęp 3 – litera d 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) współpraca i zapewnienie swoim 

członkom informacji niezbędnych do 

stosowania przepisów niniejszej 

dyrektywy, w szczególności jej art. 3 i 4; 

d) współpraca i zapewnienie swoim 

członkom informacji niezbędnych do 

stosowania przepisów niniejszej 

dyrektywy, w szczególności jej art. 3, 4 i 7; 

Or. en 

 

Poprawka  1026 

Helga Trüpel, Josep-Maria Terricabras 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 22 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 30 a – ustęp 3 – litera d 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) współpraca i zapewnienie swoim 

członkom informacji niezbędnych do 

stosowania przepisów niniejszej 

dyrektywy, w szczególności jej art. 3 i 4; 

d) współpraca i zapewnienie swoim 

członkom informacji niezbędnych do 

stosowania przepisów niniejszej 

dyrektywy, w szczególności jej art. 3, 4 i 7; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Konieczne jest dodanie ERGA tego obowiązku, aby zapewnić przestrzeganie lub ułatwianie 

dostępności, zgodnie z wymogiem zawartym w art. 7. 

 

Poprawka  1027 

Julie Ward 
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Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 22 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 30 a – ustęp 3 – litera d 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) współpraca i zapewnienie swoim 

członkom informacji niezbędnych do 

stosowania przepisów niniejszej 

dyrektywy, w szczególności jej art. 3 i 4; 

d) współpraca i zapewnienie swoim 

członkom informacji niezbędnych do 

stosowania przepisów niniejszej 

dyrektywy, w szczególności jej art. 3, 4 i 7; 

Or. en 

 

Poprawka  1028 

Isabella Adinolfi 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 22 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 30 a – ustęp 3 – litera e 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

e) wydawanie opinii, na wniosek 

Komisji, w kwestiach przewidzianych w 

art. 2 ust. 5b, art. 6a ust. 3, art. 9 ust. 2, art. 

9 ust. 4 oraz w każdej kwestii dotyczącej 

audiowizualnych usług medialnych, w 

szczególności w kwestii ochrony 

małoletnich i nawoływania do nienawiści. 

e) wydawanie opinii, na wniosek 

Komisji, w kwestiach przewidzianych w 

art. 2 ust. 5b, art. 6a ust. 3, art. 9 ust. 2, art. 

9 ust. 4, art. 13 ust. 4 oraz w każdej 

kwestii dotyczącej audiowizualnych usług 

medialnych, w szczególności w kwestii 

ochrony małoletnich i nawoływania do 

nienawiści.”; 

Or. en 

 

Poprawka  1029 

Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 22 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 30 a – ustęp 3 – litera e 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

e) wydawanie opinii, na wniosek 

Komisji, w kwestiach przewidzianych w 

art. 2 ust. 5b, art. 6a ust. 3, art. 9 ust. 2, art. 

9 ust. 4 oraz w każdej kwestii dotyczącej 

audiowizualnych usług medialnych, w 

szczególności w kwestii ochrony 

małoletnich i nawoływania do nienawiści. 

e) wydawanie opinii, na wniosek 

państw członkowskich lub Komisji, w 

kwestiach przewidzianych w art. 2 ust. 5b, 

art. 6a ust. 3, art. 9 ust. 2, art. 9 ust. 4 oraz 

w każdej kwestii dotyczącej 

audiowizualnych usług medialnych, w 

szczególności w kwestii ochrony 

małoletnich i nawoływania do nienawiści. 

Or. fr 

 

Poprawka  1030 

Isabella Adinolfi 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 22 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 30 a – ustęp 3 – litera e a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ea) w razie konieczności, wydawanie 

zaleceń dla jej członków w sprawie 

stosowania jakichkolwiek postanowień 

niniejszej dyrektywy. 

Or. en 

 

Poprawka  1031 

Isabella Adinolfi 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 22 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 30 a – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Komisja jest uprawniona do 

przyjęcia, w drodze aktu wykonawczego, 

regulaminu wewnętrznego ERGA.; 

4. Komisja jest uprawniona do 

przyjęcia, w drodze aktu wykonawczego, 

regulaminu wewnętrznego ERGA, zgodnie 

z zasadami, o których mowa w art. 30 ust. 
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2 oraz w ust. 2 akapit drugi, obejmującego 

zadania określone w ust. 3. ERGA 

przyjmuje kodeks postępowania wysokich 

rangą przedstawicieli.; 

Or. en 

 

Poprawka  1032 

Isabella Adinolfi 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 22 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 30 a – ustęp 4 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 4a. ERGA sporządza sprawozdanie 

roczne z działalności i przedkłada je 

Parlamentowi Europejskiemu i Komisji. 

Or. en 

 

Poprawka  1033 

Isabella Adinolfi 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 22 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 30 a – ustęp 4 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 4b. Protokoły prac ERGA, wraz z 

programami i protokołami posiedzeń 

wysokiego szczebla, oraz sprawozdanie 

roczne są udostępniane opinii publicznej 

w łatwo dostępnej i przejrzystej formie, z 

wyjątkiem należycie uzasadnionych 

wniosków członków komitetu o 

zachowanie poufnego charakteru danych 

szczególnie chronionych. 

Or. en 
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Poprawka  1034 

Isabella Adinolfi 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 22 a (nowy) 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 31 

 

Obowiązujący tekst Poprawka 

 (22a) Art. 31 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 31 „Artykuł 31 

Niniejsza dyrektywa nie wpływa na prawa 

i obowiązki państw członkowskich 

wynikające z istniejących konwencji 

dotyczących łączności lub radiofonii i 

telewizji w dziedzinach niepodlegających 

koordynacji na mocy niniejszej dyrektywy. 

Niniejsza dyrektywa nie wpływa na prawa 

i obowiązki państw członkowskich 

wynikające z istniejących konwencji 

dotyczących łączności lub radiofonii i 

telewizji w dziedzinach niepodlegających 

koordynacji na mocy niniejszej dyrektywy. 

W celu wyjaśnienia wszelkich 

kontrowersji dotyczących zakresu tego 

przepisu państwa członkowskie mogą 

zwrócić się o opinię ERGA.” 

Or. en 

(Celem tej poprawki jest zmiana zawartego w obecnym akcie przepisu – art. 31 – do którego 

nie ma odniesienia we wniosku Komisji.) 

Uzasadnienie 

Celem tej poprawki jest zmiana zawartego w obecnym akcie przepisu – art. 29 – do którego 

nie ma odniesienia we wniosku Komisji.) 

 

Poprawka  1035 

Louise Bours 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 23 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 33 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(23) art. 33 otrzymuje brzmienie: skreśla się 
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„Artykuł 33  

Komisja monitoruje stosowanie przez 

państwa członkowskie dyrektywy, w tym 

stosowanie w jej ramach współregulacji i 

samoregulacji opartych na kodeksach 

przyjmowanych na szczeblu krajowym. 

 

Najpóźniej do dnia [data – nie później niż 

cztery lata po przyjęciu dyrektywy] r., a 

następnie co trzy lata Komisja przedkłada 

Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i 

Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-

Społecznemu sprawozdanie ze stosowania 

niniejszej dyrektywy. 

 

Najpóźniej do dnia [data – nie później niż 

10 lat po przyjęciu dyrektywy] r. Komisja 

przedkłada Parlamentowi Europejskiemu 

i Radzie ocenę ex post, wraz z 

ewentualnymi wnioskami dotyczącymi 

przeglądu dyrektywy, w celu ustalenia 

wpływu dyrektywy i jej wartości dodanej.”. 

 

Or. en 

 

Poprawka  1036 

Isabella Adinolfi 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 23 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 33 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Komisja monitoruje stosowanie przez 

państwa członkowskie dyrektywy, w tym 

stosowanie w jej ramach współregulacji i 

samoregulacji opartych na kodeksach 

przyjmowanych na szczeblu krajowym. 

Komisja monitoruje stosowanie dyrektywy 

przez państwa członkowskie, w tym 

stosowanie w jej ramach współregulacji i 

samoregulacji opartych na kodeksach 

krajowych lub równoważnych 

instrumentach, o ile zostały one przyjęte. 

Or. en 

 

Poprawka  1037 

Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet 
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Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 23 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 33 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Komisja monitoruje stosowanie przez 

państwa członkowskie dyrektywy, w tym 

stosowanie w jej ramach współregulacji i 

samoregulacji opartych na kodeksach 

przyjmowanych na szczeblu krajowym. 

Państwa członkowskie informują Komisję 
o monitorowaniu stosowania dyrektywy, 

w tym stosowanie w jej ramach 

współregulacji i samoregulacji opartych na 

kodeksach przyjmowanych na szczeblu 

krajowym. 

Or. fr 

Poprawka  1038 

Isabella Adinolfi 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 23 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 33 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Najpóźniej do dnia [data – nie później niż 

cztery lata po przyjęciu dyrektywy] r., a 

następnie co trzy lata Komisja przedkłada 

Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i 

Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-

Społecznemu sprawozdanie ze stosowania 

niniejszej dyrektywy. 

Najpóźniej do dnia [data – nie później niż 

cztery lata po przyjęciu dyrektywy] r., a 

następnie co trzy lata Komisja przedkłada 

Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i 

Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-

Społecznemu sprawozdanie ze stosowania 

niniejszej dyrektywy. Sprawozdanie to 

obejmuje konkretne rozdziały zawierające 

szczegółową ocenę faktycznych osiągnięć i 

trudności napotkanych w dziedzinie 

audiowizualnych usług medialnych, 

dotyczących: 

 a) ograniczenia ekspozycji opinii 

publicznej na przekazy handlowe, w 

szczególności w odniesieniu do osób 

niepełnoletnich i innych szczególnie 

wrażliwych kategorii, oraz ogólnego 

przestrzegania niniejszej dyrektywy; 

 b) przestrzegania zasad rynku 

wewnętrznego; 
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 c) wszystkich wymiarów pluralizmu, 

ze szczególnym uwzględnieniem 

informacji, polityki i społeczeństwa; 

 d) skutecznego wdrożenia 

obowiązków świadczenia usługi 

publicznej; 

 e) usunięcia barier w dostępności; 

 f) stosowania współregulacji i 

samoregulacji za pomocą kodeksów na 

szczeblu krajowym i równoważnych 

instrumentów, o ile zostały przyjęte, oraz 

zakresu, w jakim narzędzia te wykazują 

faktyczną zdolność do przyczynienia się do 

osiągnięcia celów niniejszej dyrektywy; 

 g) zdolności operacyjnej niezależnych 

krajowych organów regulacyjnych lub 

równoważnych organów publicznych; 

 h) zdolności operacyjnej ERGA i 

Komitetu Kontaktowego; 

 i) bardziej rygorystycznych zasad 

wprowadzonych przez poszczególne 

państwa członkowskie oraz wyników ich 

stosowania; 

 l) faktycznego wdrożenia przez 

państwa członkowskie przepisów 

dotyczących prawa odwołania. 

Or. en 

 

Poprawka  1039 

Marc Joulaud, Bogdan Brunon Wenta, Jean-Marie Cavada, Louis Michel, Frédérique 

Ries 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 23 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 33 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Najpóźniej do dnia [data – nie później niż 

cztery lata po przyjęciu dyrektywy] r., a 

następnie co trzy lata Komisja przedkłada 

Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i 

Najpóźniej do dnia [data – nie później niż 

cztery lata po przyjęciu dyrektywy] r., a 

następnie co trzy lata, Komisja przedkłada 

Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i 
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Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-

Społecznemu sprawozdanie ze stosowania 

niniejszej dyrektywy. 

Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-

Społecznemu sprawozdanie ze stosowania 

niniejszej dyrektywy, a w razie potrzeby 

przedkłada dalsze wnioski służące jej 

dostosowaniu do postępu w dziedzinie 

audiowizualnych usług medialnych, 

szczególnie w świetle najnowszych 

osiągnięć technicznych, zmian zwyczajów 

konsumentów, konkurencyjności sektora 

oraz stopnia umiejętności korzystania z 

mediów w każdym z państw 

członkowskich. W sprawozdaniu należy 

również uwzględnić kwestię praktyk 

reklamowych, w szczególności 

skierowanych do dzieci, skutecznego 

promowania dzieł europejskich oraz 

skuteczności praktyk współ- i 

samoregulacji we wszystkich państwach 

członkowskich. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Ze względu na zakres niniejszej dyrektywy w przyszłości może się okazać, że konieczne jest jej 

dostosowanie, w zależności od rozwoju sytuacji  w zakresie niektórych wrażliwych kwestii. 

 

Poprawka  1040 

Petra Kammerevert, Sabine Verheyen 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 23 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 33 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Najpóźniej do dnia [data – nie później niż 

cztery lata po przyjęciu dyrektywy] r., a 

następnie co trzy lata Komisja przedkłada 

Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i 

Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-

Społecznemu sprawozdanie ze stosowania 

niniejszej dyrektywy. 

Najpóźniej do dnia [data – nie później niż 

cztery lata po przyjęciu dyrektywy] r., a 

następnie co trzy lata, Komisja przedkłada 

Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i 

Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-

Społecznemu sprawozdanie ze stosowania 

niniejszej dyrektywy, a w razie potrzeby 

przedkłada dalsze wnioski służące jej 

dostosowaniu do postępu w dziedzinie 

audiowizualnych usług medialnych, 
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szczególnie w świetle najnowszych 

osiągnięć technicznych, konkurencyjności 

sektora, a także sprawozdanie z praktyk, 

strategii politycznych i środków 

towarzyszących wspieranych przez 

państwa członkowskie w dziedzinie 

kompetencji medialnej. 

Or. en 

 

Poprawka  1041 

Zdzisław Krasnodębski 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 23 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 33 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Najpóźniej do dnia [data – nie później niż 

cztery lata po przyjęciu dyrektywy] r., a 

następnie co trzy lata Komisja przedkłada 

Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i 

Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-

Społecznemu sprawozdanie ze stosowania 

niniejszej dyrektywy. 

Najpóźniej do dnia [data – nie później niż 

cztery lata po przyjęciu dyrektywy] r., a 

następnie co trzy lata, Komisja przedkłada 

Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i 

Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-

Społecznemu sprawozdanie ze stosowania 

niniejszej dyrektywy, szczególnie w świetle 

najnowszych osiągnięć technicznych, 

konkurencyjności sektora, ochrony dzieci 

oraz poziomów kompetencji medialnej w 

każdym z państw członkowskich. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Ponowne wprowadzenie odniesienia do kompetencji medialnej. Zob. poprawki do motywów 

42a i 42b. 

 

Poprawka  1042 

Silvia Costa 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 23 
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Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 33 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Najpóźniej do dnia [data – nie później niż 

cztery lata po przyjęciu dyrektywy] r., a 

następnie co trzy lata Komisja przedkłada 

Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i 

Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-

Społecznemu sprawozdanie ze stosowania 

niniejszej dyrektywy. 

Najpóźniej do dnia [data – nie później niż 

cztery lata po przyjęciu dyrektywy] r., a 

następnie co trzy lata, Komisja przedkłada 

Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i 

Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-

Społecznemu sprawozdanie ze stosowania 

niniejszej dyrektywy we wszystkich 

państwach członkowskich, a także 

sprawozdanie z praktyk, strategii 

politycznych i działań wspieranych przez 

państwa członkowskie w dziedzinie 

kompetencji medialnej. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Aby zapewnić kompetencję medialną, konieczne jest czynne zaangażowanie wszystkich państw 

członkowskich. 

 

Poprawka  1043 

Curzio Maltese, Nikolaos Chountis, Martina Michels 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 23 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 33 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Najpóźniej do dnia [data – nie później niż 

cztery lata po przyjęciu dyrektywy] r., a 

następnie co trzy lata Komisja przedkłada 

Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i 

Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-

Społecznemu sprawozdanie ze stosowania 

niniejszej dyrektywy. 

Najpóźniej do dnia [data – nie później niż 

trzy lata po przyjęciu dyrektywy] r., a 

następnie co trzy lata Komisja przedkłada 

Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i 

Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-

Społecznemu sprawozdanie ze stosowania 

niniejszej dyrektywy. 

Or. en 
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Poprawka  1044 

Louise Bours 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwa członkowskie wprowadzają w 

życie przepisy ustawowe, wykonawcze i 

administracyjne niezbędne do wykonania 

przepisów niniejszej dyrektywy najpóźniej 

do dnia [nie później niż rok po jej wejściu 

w życie] r. Niezwłocznie przekazują 

Komisji tekst tych przepisów. 

Państwa członkowskie wprowadzają w 

życie przepisy ustawowe, wykonawcze i 

administracyjne niezbędne do wykonania 

przepisów niniejszej dyrektywy najpóźniej 

do dnia [nie później niż pięć lat po jej 

wejściu w życie] r. Niezwłocznie 

przekazują Komisji tekst tych przepisów. 

Or. en 

 


