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Objaśnienie używanych znaków 

 * Procedura konsultacji 

 *** Procedura zgody 

 ***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie) 

 ***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie) 

 ***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie) 

 

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 

projekcie aktu.) 

 

 

 

 

 

Poprawki do projektu aktu 

Poprawki Parlamentu w postaci dwóch kolumn 
 

Skreślenia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą w lewej 

kolumnie. Zmianę brzmienia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą 

w obu kolumnach. Nowy tekst zaznacza się wytłuszczonym drukiem i 

kursywą w prawej kolumnie. 

 

Pierwszy i drugi wiersz nagłówka każdej poprawki wskazuje element 

rozpatrywanego projektu aktu, którego dotyczy poprawka. Jeżeli poprawka 

odnosi się do obowiązującego aktu, do którego zmiany zmierza projekt aktu, 

nagłówek zawiera dodatkowo trzeci wiersz, w którym wskazuje się 

odpowiednio obowiązujący akt i przepis, którego dotyczy poprawka. 

 

Poprawki Parlamentu w postaci tekstu skonsolidowanego 

 

Nowe fragmenty tekstu zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą. 

Fragmenty tekstu, które zostały skreślone, zaznacza się za pomocą symbolu 

▌ lub przekreśla. Zmianę brzmienia zaznacza się przez wyróżnienie nowego 

tekstu wytłuszczonym drukiem i kursywą i usunięcie lub przekreślenie 

zastąpionego tekstu.  

Tytułem wyjątku nie zaznacza się zmian o charakterze ściśle technicznym 

wprowadzonych przez służby w celu opracowania końcowej wersji tekstu. 
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

zmieniającej dyrektywę 2010/13/UE w sprawie koordynacji niektórych przepisów 

ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących 

świadczenia audiowizualnych usług medialnych ze względu na zmianę sytuacji na rynku 

(COM(2016)0287 – C8-0193/2016 – 2016/0151(COD)) 

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie) 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 

(COM(2016)0287), 

– uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 53 ust. 1 oraz art. 62 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez 

Komisję (C8-0193/2016), 

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia …1, 

– uwzględniając opinię Komitetu Regionów…2, 

– uwzględniając art. 59 Regulaminu, 

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Kultury i Edukacji oraz opinie Komisji Ochrony 

Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, Komisji 

Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, Komisji Prawnej, jak również Komisji 

Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-0000/2016), 

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu; 

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 

wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym 

tekstem; 

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 

i Komisji oraz parlamentom narodowym. 

Poprawka  1 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Tytuł 1 

                                                 
1 xxxxxx. 
2 xxxxxx. 



 

PE587.655v02-00 6/79 PR\1104385PL.docx 

PL 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Wniosek Wniosek 

DYREKTYWA PARLAMENTU 

EUROPEJSKIEGO I RADY 

DYREKTYWA PARLAMENTU 

EUROPEJSKIEGO I RADY 

zmieniająca dyrektywę 2010/13/UE w 

sprawie koordynacji niektórych przepisów 

ustawowych, wykonawczych i 

administracyjnych państw członkowskich 

dotyczących świadczenia audiowizualnych 

usług medialnych ze względu na zmianę 

sytuacji na rynku 

zmieniająca dyrektywę 2010/13/UE w 

sprawie koordynacji niektórych przepisów 

ustawowych, wykonawczych i 

administracyjnych państw członkowskich 

dotyczących świadczenia audiowizualnych 

usług medialnych ze względu na zmianę 

sytuacji na rynku (dyrektywa o 

audiowizualnych usługach medialnych) 

Or. en 

 

Poprawka   2 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(1) Ostatnia zmiana merytoryczna 

dyrektywy Rady 89/552/EWG27, 

ujednoliconej później dyrektywą 

Parlamentu Europejskiego i Rady 

2010/13/UE28, została dokonana w 2007 r. 

poprzez przyjęcie dyrektywy 2007/65/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady29. Od 

tego czasu nastąpił znaczący i szybki 

rozwój rynku audiowizualnych usług 

medialnych. Rozwój technologii prowadzi 

do powstawania nowego rodzaju usług i 

daje użytkownikom możliwość 

przeżywania nowych doświadczeń. Istotnie 

zmieniły się nawyki widzów, zwłaszcza 

wśród młodszych pokoleń. Chociaż 

telewizor pozostaje ważnym narzędziem 

udostępniania treści audiowizualnych, 

wielu widzów zaczęło korzystać z innych, 

przenośnych urządzeń umożliwiających 

oglądanie takich treści. Treści nadawane 

przez tradycyjną telewizję mają nadal 

znaczący udział w średniej dziennej 

(1) Ostatnia zmiana merytoryczna 

dyrektywy Rady 89/552/EWG27, 

ujednoliconej później dyrektywą 

Parlamentu Europejskiego i Rady 

2010/13/UE28, została dokonana w 2007 r. 

poprzez przyjęcie dyrektywy 2007/65/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady29. Od 

tego czasu nastąpił znaczący i szybki 

rozwój rynku audiowizualnych usług 

medialnych. Rozwój technologii prowadzi 

do powstawania nowego rodzaju usług i 

daje użytkownikom możliwość 

przeżywania nowych doświadczeń. Istotnie 

zmieniły się nawyki widzów, zwłaszcza 

wśród młodszych pokoleń. Chociaż 

telewizor pozostaje ważnym narzędziem 

udostępniania treści audiowizualnych, 

wielu widzów zaczęło korzystać z innych, 

przenośnych urządzeń umożliwiających 

oglądanie takich treści. Treści nadawane 

przez tradycyjną telewizję mają nadal 

znaczący udział w średniej dziennej 
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oglądalności. Rośnie jednak znaczenie 

nowych rodzajów treści, takich jak krótkie 

filmy wideo lub treści tworzone przez 

użytkowników, a nowe podmioty na rynku, 

w tym dostawcy usług wideo na żądanie i 

dostawcy platform udostępniania plików 

wideo, zdołali już ugruntować swoją 

pozycję. 

oglądalności. Rośnie jednak znaczenie 

nowych rodzajów treści, takich jak krótkie 

filmy wideo lub treści tworzone przez 

użytkowników, a nowe podmioty na rynku, 

w tym dostawcy usług wideo na żądanie i 

dostawcy platform udostępniania plików 

wideo, zdołali już ugruntować swoją 

pozycję. Ta nieustannie postępująca 

konwergencja mediów wymaga 

zaktualizowanych ram prawnych. 

__________________ __________________ 

27 Dyrektywa 89/552/EWG Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 3 października 

1989 r. w sprawie koordynacji niektórych 

przepisów ustawowych, wykonawczych i 

administracyjnych państw członkowskich 

dotyczących świadczenia audiowizualnych 

usług medialnych (dyrektywa o 

audiowizualnych usługach medialnych) 

(Dz.U. L 298 z 17.10.1989, s. 23). 

27 Dyrektywa 89/552/EWG Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 3 października 

1989 r. w sprawie koordynacji niektórych 

przepisów ustawowych, wykonawczych i 

administracyjnych państw członkowskich 

dotyczących świadczenia audiowizualnych 

usług medialnych (dyrektywa o 

audiowizualnych usługach medialnych) 

(Dz.U. L 298 z 17.10.1989, s. 23). 

28 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2010/13/UE z dnia 10 marca 2010 r. 

w sprawie koordynacji niektórych 

przepisów ustawowych, wykonawczych i 

administracyjnych państw członkowskich 

dotyczących świadczenia audiowizualnych 

usług medialnych (dyrektywa o 

audiowizualnych usługach medialnych) 

(Dz.U. L 95 z 15.4.2010, s. 1). 

28 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2010/13/UE z dnia 10 marca 2010 r. 

w sprawie koordynacji niektórych 

przepisów ustawowych, wykonawczych i 

administracyjnych państw członkowskich 

dotyczących świadczenia audiowizualnych 

usług medialnych (dyrektywa o 

audiowizualnych usługach medialnych) 

(Dz.U. L 95 z 15.4.2010, s. 1). 

29 Dyrektywa 2007/65/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 11 grudnia 

2007 r. zmieniająca dyrektywę Rady 

89/552/EWG w sprawie koordynacji 

niektórych przepisów ustawowych, 

wykonawczych i administracyjnych państw 

członkowskich, dotyczących wykonywania 

telewizyjnej działalności transmisyjnej 

(Dz.U. L 332 z 18.12.2007, s. 27). 

29 Dyrektywa 2007/65/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 11 grudnia 

2007 r. zmieniająca dyrektywę Rady 

89/552/EWG w sprawie koordynacji 

niektórych przepisów ustawowych, 

wykonawczych i administracyjnych państw 

członkowskich, dotyczących wykonywania 

telewizyjnej działalności transmisyjnej 

(Dz.U. L 332 z 18.12.2007, s. 27). 

Or. en 

 

Poprawka  3 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 2 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(2) W dniu 6 maja 2015 r. Komisja 

przyjęła „Strategię jednolitego rynku 

cyfrowego dla Europy”30, w której ogłosiła 

przegląd dyrektywy 2010/13/UE. 

(2) W dniu 6 maja 2015 r. Komisja 

przyjęła „Strategię jednolitego rynku 

cyfrowego dla Europy”30, w której ogłosiła 

przegląd dyrektywy 2010/13/UE. W dniu 

19 stycznia 2016 r. Parlament Europejski 

przyjął rezolucję zatytułowaną „W 

kierunku aktu o jednolitym rynku 

cyfrowym”30a, w której przedstawił swoje 

oczekiwania w związku z przeglądem. 

Parlament Europejski kilkakrotnie 

nawoływał do dokonania przeglądu, w 

dniu 4 lipca 2013 r. w rezolucji w sprawie 

telewizji hybrydowej30b i w dniu 12 marca 

2014 r. w rezolucji w sprawie 

przygotowania do nadejścia w pełni 

zintegrowanych mediów 

audiowizualnych30c, a także wskazywał 

cele tego przeglądu. 

__________________ __________________ 

30 COM(2015) 192 final 30 COM(2015) 192 final 

 30a P8_TA(2016)0009 

 30b P7_TA(2013) 0329 

 30c P7_TA(2014)0232 

Or. en 

 

Poprawka  4 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(3) Dyrektywa 2010/13/UE powinna 

nadal obowiązywać wyłącznie w 

odniesieniu do tych usług, których 

podstawowym celem jest dostarczanie 

audycji w celach informacyjnych, 

rozrywkowych lub edukacyjnych. Wymóg 

dotyczący powyższego podstawowego celu 

należy uznać za spełniony również 

wówczas, gdy usługa zawiera treści 

(3) Dyrektywa 2010/13/UE powinna 

obowiązywać wyłącznie w odniesieniu do 

tych usług, których podstawowym celem 

jest dostarczanie audycji w celach 

informacyjnych, rozrywkowych lub 

edukacyjnych. Wymóg dotyczący 

powyższego podstawowego celu należy 

uznać za spełniony również wówczas, gdy 

usługa zawiera treści audiowizualne i ma 
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audiowizualne i ma formę, które można 

oddzielić od głównej działalności 

usługodawcy, jak na przykład w przypadku 

autonomicznych serwisów internetowych 

gazet zawierających audycje 

audiowizualne lub filmy wideo stworzone 

przez użytkownika, o ile serwisy te można 

uznać za możliwe do oddzielenia od 

głównej działalności tych usługodawców. 

Serwisy społecznościowe nie są objęte 

zakresem przepisów dyrektywy, chyba że 

stanowią usługę, która mieści się w 

definicji platformy udostępniania plików 

wideo. Dana usługa powinna być uważana 

jedynie za nieodłączne uzupełnienie 

podstawowej działalności wówczas, gdy 

istnieją powiązania między ofertą 

audiowizualną a podstawową 

działalnością. Kanały lub wszelkie inne 

usługi audiowizualne podlegające 

odpowiedzialności redakcyjnej dostawcy 

mogą jako takie stanowić audiowizualne 

usługi medialne, nawet jeżeli są oferowane 

w ramach platformy udostępniania plików 

wideo nieobjętej odpowiedzialnością 

redakcyjną. W takich przypadkach na 

dostawcach mających odpowiedzialność 

redakcyjną będzie ciążył obowiązek 

przestrzegania przepisów niniejszej 

dyrektywy. 

formę, które można oddzielić od głównej 

działalności usługodawcy, jak na przykład 

w przypadku autonomicznych serwisów 

internetowych gazet zawierających audycje 

audiowizualne lub filmy wideo stworzone 

przez użytkownika, o ile serwisy te można 

uznać za możliwe do oddzielenia od 

głównej działalności tych usługodawców. 

Serwisy społecznościowe nie są objęte 

zakresem przepisów dyrektywy, chyba że 

stanowią usługę, która mieści się w 

definicji platformy udostępniania plików 

wideo. Dana usługa powinna być uważana 

jedynie za nieodłączne uzupełnienie 

podstawowej działalności wówczas, gdy 

istnieją powiązania między ofertą 

audiowizualną a podstawową 

działalnością. Kanały lub wszelkie inne 

usługi audiowizualne podlegające 

odpowiedzialności redakcyjnej dostawcy 

mogą jako takie stanowić audiowizualne 

usługi medialne, nawet jeżeli są oferowane 

w ramach platformy udostępniania plików 

wideo nieobjętej odpowiedzialnością 

redakcyjną. W takich przypadkach na 

dostawcach mających odpowiedzialność 

redakcyjną będzie ciążył obowiązek 

przestrzegania przepisów niniejszej 

dyrektywy. 

Or. en 

 

Poprawka  5 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(5) Ustalenie jurysdykcji wymaga 

oceny okoliczności faktycznych na 

podstawie kryteriów określonych w 

dyrektywie 2010/13/UE. Ocena tych 

okoliczności faktycznych może prowadzić 

do sprzecznych wyników. Ważne jest, by 

stosując procedury współpracy 

(5) Ustalenie jurysdykcji wymaga 

oceny okoliczności faktycznych na 

podstawie kryteriów określonych w 

dyrektywie 2010/13/UE. Ocena tych 

okoliczności faktycznych może prowadzić 

do sprzecznych wyników. Ważne jest, by 

stosując procedury współpracy 
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przewidziane w art. 3 i 4 dyrektywy 

2010/13/UE, Komisja mogła opierać swoje 

ustalenia na wiarygodnych faktach. 

Dlatego należy uprawnić europejską grupę 

regulatorów audiowizualnych usług 

medialnych (ERGA) do wydawania na 

wniosek Komisji opinii w sprawie 

jurysdykcji. 

przewidziane w art. 3 i 4 dyrektywy 

2010/13/UE, Komisja mogła opierać swoje 

ustalenia na wiarygodnych faktach. 

Dlatego należy uprawnić Komitet 

Kontaktowy do decydowania w sprawie 

opinii dotyczących jurysdykcji, 

sporządzanych na wniosek Komisji przez 

europejską grupę regulatorów 

audiowizualnych usług medialnych 

(ERGA). 

Or. en 

 

Poprawka  6 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 7 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(7) W swoim komunikacie do 

Parlamentu Europejskiego i Rady 

zatytułowanym „Program UE – Lepsze 

wyniki dzięki lepszemu stanowieniu 

prawa”31 Komisja podkreśliła, że przy 

rozważaniu rozwiązań polityki 

przeanalizuje zarówno środki regulacyjne, 

jak i dobrze zaprojektowane środki 

nieregulacyjne, na wzór wspólnoty 

praktyków oraz zasad lepszej 

samoregulacji i współregulacji32 . Wiele 

kodeksów ustanowionych w dziedzinach 

koordynowanych na podstawie przepisów 

dyrektywy okazało się być dobrze 

zaprojektowanych, zgodnie z zasadami 

lepszej samoregulacji i współregulacji. 

Istnienie legislacyjnego mechanizmu 

ochronnego zostało uznane za ważny 

czynnik sukcesu w propagowaniu 

przestrzegania kodeksów 

samoregulacyjnych lub 

współregulacyjnych. Równie ważne jest 

określenie w kodeksach konkretnych 

docelowych wskaźników i wyznaczenie 

celów umożliwiających regularne, 

przejrzyste i niezależne monitorowanie 

oraz ocenę celów realizowanych przez 

(7) W swoim komunikacie do 

Parlamentu Europejskiego i Rady 

zatytułowanym „Program UE – Lepsze 

wyniki dzięki lepszemu stanowieniu 

prawa”31 Komisja podkreśliła, że przy 

rozważaniu rozwiązań polityki 

przeanalizuje zarówno środki regulacyjne, 

jak i środki nieregulacyjne, na wzór 

wspólnoty praktyków oraz zasad lepszej 

samoregulacji i współregulacji32 . Wiele 

kodeksów ustanowionych w dziedzinach 

koordynowanych na podstawie przepisów 

dyrektywy okazało się być dobrze 

zaprojektowanych, zgodnie z zasadami 

lepszej samoregulacji i współregulacji. 

Istnienie legislacyjnego mechanizmu 

ochronnego zostało uznane za ważny 

czynnik sukcesu w propagowaniu 

przestrzegania kodeksów 

samoregulacyjnych lub 

współregulacyjnych. Równie ważne jest 

określenie w kodeksach konkretnych 

docelowych wskaźników i wyznaczenie 

celów umożliwiających regularne, 

przejrzyste i niezależne monitorowanie 

oraz ocenę celów realizowanych przez 

kodeksy. Za skuteczną metodę 
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kodeksy. Za skuteczną metodę 

egzekwowania danego mechanizmu uznaje 

się powszechnie stopniowane sankcje z 

zachowaniem zasady proporcjonalności. 

Kwestie te powinny być uwzględniane w 

kodeksach samoregulacji i współregulacji 

przyjmowanych w dziedzinach 

koordynowanych na podstawie przepisów 

niniejszej dyrektywy. 

egzekwowania danego mechanizmu uznaje 

się powszechnie stopniowane sankcje z 

zachowaniem zasady proporcjonalności. 

Kwestie te powinny być uwzględniane w 

kodeksach samoregulacji i współregulacji 

przyjmowanych w dziedzinach 

koordynowanych na podstawie przepisów 

niniejszej dyrektywy. 

__________________ __________________ 

31 COM(2015) 215 final 31 COM(2015) 215 final 

32 https://ec.europa.eu/digital-single-

market/communities/better-self-and-co-

regulation 

32 https://ec.europa.eu/digital-single-

market/communities/better-self-and-co-

regulation 

Or. en 

 

Poprawka  7 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 9 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(9) Aby umożliwić odbiorcom, w tym 

rodzicom i małoletnim, podejmowanie 

świadomych wyborów treści do oglądania, 

należy zobowiązać dostawców usług 

audiowizualnych do zamieszczania 

dostatecznych informacji na temat treści, 

które mogą zaszkodzić fizycznemu, 

psychicznemu lub moralnemu rozwojowi 

małoletnich. Można to zapewnić np. 

poprzez wprowadzenie systemu oznaczeń 

treści określających charakter danych 

treści. Oznaczenia treści mogą mieć postać 

pisemną, graficzną lub dźwiękową. 

(9) Aby umożliwić odbiorcom, w tym 

rodzicom i małoletnim, podejmowanie 

świadomych wyborów treści do oglądania, 

należy zobowiązać dostawców usług 

audiowizualnych oraz dostawców platform 

udostępniania plików wideo do 

zamieszczania dostatecznych informacji na 

temat treści, które mogą zaszkodzić 

fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu 

rozwojowi małoletnich. Można to 

zapewnić np. poprzez wprowadzenie 

systemu oznaczeń treści określających 

charakter danych treści. Oznaczenia treści 

mogą mieć postać pisemną, graficzną lub 

dźwiękową. 

Or. en 
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Poprawka  8 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 12 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(12) W celu usunięcia przeszkód w 

swobodnym przepływie usług 

transgranicznych w Unii konieczne jest 

zapewnienie skuteczności środków 

samoregulacji i współregulacji, w 

szczególności środków w celu ochrony 

konsumentów lub zdrowia publicznego. 

Jeśli będą skutecznie egzekwowane i 

monitorowane, kodeksy postępowania na 

poziomie Unii mogą być dobrym 

sposobem zapewnienia bardziej spójnego i 

efektywnego podejścia. 

(12) W celu usunięcia przeszkód w 

swobodnym przepływie usług 

transgranicznych w Unii konieczne jest 

zapewnienie skuteczności środków 

samoregulacji i współregulacji, w 

szczególności środków w celu ochrony 

konsumentów lub zdrowia publicznego. 

Or. en 

 

Poprawka  9 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 13 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(13) Rynek rozpowszechniania 

telewizyjnego ewoluował, w związku z 

czym zachodzi potrzeba zwiększenia 

elastyczności w zakresie handlowych 

przekazów audiowizualnych, w 

szczególności przepisów dotyczących ich 

ilości w ramach linearnych 
audiowizualnych usług medialnych, 

lokowania produktu i sponsorowania. 

Pojawienie się nowych usług, w tym bez 

reklamy, zapewniło większy wybór 

widzom, którzy mogą bez problemu 

przechodzić z jednej oferty na inną. 

(13) Rynek usług audiowizualnych 

ewoluował, w związku z czym zachodzi 

potrzeba zwiększenia elastyczności w celu 

zapewnienia rzeczywistych równych 

warunków działania w zakresie 

handlowych przekazów audiowizualnych, 

sponsorowania i lokowania produktu. 

Pojawienie się nowych usług, w tym bez 

reklamy, zapewniło większy wybór 

widzom, którzy mogą bez problemu 

przechodzić z jednej oferty na inną. 

Or. en 
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Poprawka  10 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 13 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (13a) Aby zapewnić skuteczność 

przepisów niniejszej dyrektywy, zwłaszcza 

w zakresie odpowiedzialności redakcyjnej 

dostawców usług medialnych, należy 

zagwarantować integralność audycji i 

usług. Osoby trzecie inne niż usługobiorcy 

nie powinny zmieniać audycji i usług bez 

zgody danego dostawcy usług medialnych. 

Or. en 

 

Poprawka  11 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 14 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(14) Sponsorowanie jest istotnym 

źródłem finansowania audiowizualnych 

usług medialnych lub audycji, a 

jednocześnie sposobem na promowanie 

nazw osób prawnych lub nazwisk osób 

fizycznych, znaku towarowego, obrazu, 

działalności lub produktów. Aby zatem 

sponsorowanie mogło stanowić 

wartościową formę techniki reklamowej 

dla reklamodawców i dostawców usług 

medialnych, ogłoszenia sponsorowane 

mogą zawierać treści promocyjne 

odnoszące się do towarów lub usług 

sponsora, lecz nie mogą bezpośrednio 

zachęcać do zakupu towarów i usług. 

Ogłoszenia sponsorowane nadal powinny 

wyraźnie informować widzów o istnieniu 

umowy sponsoringu. Na treść audycji 

sponsorowanych nie można wywierać 

wpływu w sposób naruszający 

niezależność redakcyjną dostawcy 

audiowizualnych usług medialnych. 

(14) Sponsorowanie jest istotnym 

źródłem finansowania usług 

audiowizualnych lub audycji, a 

jednocześnie sposobem na promowanie 

nazw osób prawnych lub nazwisk osób 

fizycznych, znaku towarowego, obrazu, 

działalności lub produktów. Aby zatem 

sponsorowanie mogło stanowić 

wartościową formę techniki reklamowej 

dla reklamodawców i dostawców usług, 

ogłoszenia sponsorowane mogą zawierać 

treści promocyjne odnoszące się do 

towarów lub usług sponsora, lecz nie mogą 

bezpośrednio zachęcać do zakupu towarów 

i usług. Ogłoszenia sponsorowane nadal 

powinny wyraźnie informować widzów o 

istnieniu umowy sponsoringu. Na 

sponsorowaną treść nie można wywierać 

wpływu w sposób naruszający 

niezależność redakcyjną dostawcy usług. 
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Or. en 

 

Poprawka  12 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 16 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(16) Lokowanie produktu nie powinno 

być dopuszczalne w audycjach 

informacyjnych i publicystycznych, 

audycjach dotyczących spraw 

konsumenckich, audycjach religijnych oraz 

audycjach, których znaczącą część widzów 

stanowią dzieci. W szczególności, jak 

wynika ze zgromadzonych dowodów, 

lokowanie produktu oraz wbudowane 

reklamy mogą mieć negatywny wpływ na 

zachowanie dzieci, ponieważ często dzieci 

nie są w stanie rozpoznać zawartej w 

audycji treści handlowej. Istnieje zatem 

konieczność utrzymania zakazu lokowania 

produktu w audycjach, których znaczącą 

część widzów stanowią dzieci. Audycje 

dotyczące spraw konsumenckich to 

programy oferujące porady widzom lub 

zawierające recenzje produktów i usług 

ułatwiające decyzję o zakupie. 

Dopuszczenie lokowania produktu w tego 

rodzaju audycjach doprowadziłoby do 

zatarcia różnicy między reklamą a treścią 

redakcyjną u widzów, którzy zapewne 

oczekują od tego rodzaju audycji 

autentycznych i rzetelnych recenzji 

produktów lub usług. 

(16) Lokowanie produktu nie powinno 

być dopuszczalne w audycjach 

informacyjnych i publicystycznych, 

audycjach dotyczących spraw 

konsumenckich, audycjach religijnych oraz 

audycjach dla dzieci i treściach 

skierowanych do dzieci. W szczególności, 

jak wynika ze zgromadzonych dowodów, 

lokowanie produktu oraz wbudowane 

reklamy mogą mieć negatywny wpływ na 

zachowanie dzieci, ponieważ często dzieci 

nie są w stanie rozpoznać zawartej w 

audycji treści handlowej. Istnieje zatem 

konieczność utrzymania zakazu lokowania 

produktu w audycjach i treściach 

skierowanych do dzieci. Audycje 

dotyczące spraw konsumenckich to 

programy oferujące porady widzom lub 

zawierające recenzje produktów i usług 

ułatwiające decyzję o zakupie. 

Dopuszczenie lokowania produktu w tego 

rodzaju audycjach doprowadziłoby do 

zatarcia różnicy między reklamą a treścią 

redakcyjną u widzów, którzy zapewne 

oczekują od tego rodzaju audycji 

autentycznych i rzetelnych recenzji 

produktów lub usług. 

Or. en 

 

Poprawka  13 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 17 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(17) Przyjęta zasada, zgodnie z którą 

produkt nie powinien być nadmiernie 

eksponowany, okazała się trudna do 

stosowania w praktyce. Ogranicza ona 

również stopień korzystania z lokowania 

produktu, które z definicji wymaga 

pewnego poziomu wyeksponowania, aby 

móc wytworzyć wartość. Wymagania 

dotyczące audycji zawierających 

lokowanie produktu powinny zatem być 

ukierunkowane na jasne informowanie 

widzów o występowaniu lokowania 

produktu i ochronę niezależności 

redakcyjnej dostawców audiowizualnych 

usług medialnych. 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka  14 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 19 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(19) Chociaż w niniejszej dyrektywie 

nie przewidziano zwiększenia ogólnej 

ilości dopuszczalnego czasu reklamowego 

w godz. 7:00–23:00, ważne jest, by 

nadawcy mieli większą elastyczność i 

mogli decydować, kiedy zamieszczać 

reklamy, tak by zmaksymalizować popyt 

wśród reklamodawców i przepływ widzów. 

Należy zatem zlikwidować limit 

godzinowy i wprowadzić 20 % dzienny 

limit reklam w godz. 7:00–23:00. 

(19) Chociaż w niniejszej dyrektywie 

nie przewidziano zwiększenia ogólnej 

ilości dopuszczalnego czasu reklamowego 

w godz. 7:00–23:00, ważne jest, by 

nadawcy mieli większą elastyczność i 

mogli decydować, kiedy zamieszczać 

reklamy, tak by zmaksymalizować popyt 

wśród reklamodawców i przepływ widzów. 

Należy zatem zlikwidować limit 

godzinowy i wprowadzić 20 % dzienny 

limit reklam w godz. 7:00–23:00. Niemniej 

jednak konieczne jest utrzymanie 

odpowiedniego poziomu ochrony 

konsumenta w tym kontekście, ponieważ 

taka elastyczność mogłaby narazić widzów 

na nadmierną ilość reklamy w porach 

największej oglądalności. Może ona 

również doprowadzić do obniżenia 

przychodów z reklam oraz zmniejszenia 
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środków na produkcję treści.  W związku z 

tym w godz. 20.00–23.00 powinny 

obowiązywać bardziej rygorystyczne 

limity, tj. 20 % reklam we wspomnianym 

przedziale godzinowym. 

Or. en 

 

Poprawka  15 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 20 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(20) Wielu nadawców jest częścią 

większych grup medialnych i zamieszcza 
ogłoszenia nie tylko własnych audycji i 

audycji towarzyszących wywodzących się 

bezpośrednio z tych audycji, ale również 

audycji innych podmiotów należących do 

tej samej grupy medialnej. Czas antenowy 

przydzielony na ogłoszenia zamieszczane 

przez nadawcę w związku z audycjami 

innych podmiotów należących do tej samej 

grupy medialnej nie powinien być 

wliczany do maksymalnego dziennego 

limitu czasu antenowego, który można 

przeznaczyć na reklamy i telesprzedaż. 

(20) Wielu nadawców udostępnia kilka 

kanałów, a na poszczególnych kanałach 

zamieszczane są ogłoszenia nie tylko w 

związku z audycjami nadawanymi na 

danym kanale oraz dodatkowymi 

produktami i usługami wywodzącymi się 

bezpośrednio z tych audycji, ale również z 

audycjami innych kanałów należących do 

tego samego nadawcy. Czas antenowy 

przydzielony na ogłoszenia zamieszczane 

przez nadawcę w związku z audycjami 

innych kanałów należących do tego 

samego nadawcy nie powinien być 

również wliczany do maksymalnego 

dziennego limitu czasu antenowego, który 

można przeznaczyć na reklamy i 

telesprzedaż jako czas antenowy 

przeznaczony na obwieszczenia w 

interesie publicznym i apele charytatywne. 

Or. en 

 

Poprawka  16 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 21 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(21) Dostawcy audiowizualnych usług (21) Dostawcy audiowizualnych usług 
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medialnych na żądanie powinni wspierać 

produkcję i dystrybucję utworów 

europejskich, zapewniając minimalny 

udział utworów europejskich w ich 

katalogach oraz odpowiednie 

wyeksponowanie tych utworów. 

medialnych na żądanie powinni wspierać 

produkcję i dystrybucję utworów 

europejskich, zapewniając minimalny 

udział utworów europejskich w ich 

katalogach oraz odpowiednie 

wyeksponowanie tych utworów. Państwa 

członkowskie powinny dopilnować, by 

podmioty praw podlegające ich 

jurysdykcji znakowały w swoich 

metadanych treści audiowizualne 

zaklasyfikowane jako utwory europejskie i 

udostępniały je usługodawcom.  

Or. en 

 

Poprawka  17 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 27 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(27) Jeżeli chodzi o przekazy handlowe 

na platformach udostępniania plików 

wideo, są one już uregulowane przepisami 

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2005/29/WE, która zakazuje 

stosowania przez przedsiębiorstwa 

nieuczciwych praktyk handlowych wobec 

konsumentów, w tym wprowadzających w 

błąd i agresywnych praktyk w ramach 

usług społeczeństwa informacyjnego. 

Jeżeli chodzi o przekazy handlowe 

dotyczące wyrobów tytoniowych i 

powiązanych produktów zamieszczane na 

platformach udostępniania plików wideo, 

dostateczną ochronę zapewniają już 

dotychczasowe zakazy określone w 

dyrektywie Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2003/33/WE, a także zakazy mające 

zastosowanie do przekazów dotyczących 

papierosów elektronicznych i pojemników 

zapasowych ustanowione dyrektywą 

Parlamentu Europejskiego i Rady 

2014/40/UE. Środki określone w niniejszej 

dyrektywie uzupełniają zatem środki 

określone w dyrektywach 2005/29/WE, 

(27) Jeżeli chodzi o przekazy handlowe 

na platformach udostępniania plików 

wideo, są one już uregulowane przepisami 

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2005/29/WE, która zakazuje 

stosowania przez przedsiębiorstwa 

nieuczciwych praktyk handlowych wobec 

konsumentów, w tym wprowadzających w 

błąd i agresywnych praktyk w ramach 

usług społeczeństwa informacyjnego. 

Jeżeli chodzi o przekazy handlowe 

dotyczące wyrobów tytoniowych i 

powiązanych produktów zamieszczane na 

platformach udostępniania plików wideo, 

dostateczną ochronę zapewniają już 

dotychczasowe zakazy określone w 

dyrektywie Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2003/33/WE, a także zakazy mające 

zastosowanie do przekazów dotyczących 

papierosów elektronicznych i pojemników 

zapasowych ustanowione dyrektywą 

Parlamentu Europejskiego i Rady 

2014/40/UE. Środki określone w niniejszej 

dyrektywie uzupełniają zatem środki 

określone w dyrektywach 2005/29/WE, 
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2003/33/WE i 2014/40/UE. 2003/33/WE i 2014/40/UE, by stworzyć 

równe warunki działania w obszarze 

audiowizualnych usług medialnych, usług 

platform udostępniania plików wideo i 

filmów wideo stworzonych przez 

użytkownika. 

Or. en 

 

Poprawka  18 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 28 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(28) Znaczna część treści 

zamieszczanych na platformach 

udostępniania plików wideo nie podlega 

odpowiedzialności redakcyjnej dostawcy 

takiej platformy. Jednakże z reguły 

dostawcy ci decydują o sposobie 

uporządkowania treści, czyli audycji lub 

filmów wideo stworzonych przez 

użytkownika, w tym automatycznie lub za 

pomocą algorytmów. Dlatego dostawcy ci 

powinni być zobowiązani do stosowania 

odpowiednich środków w celu ochrony 

małoletnich przed treściami, które mogą 

zaszkodzić ich rozwojowi fizycznemu, 

psychicznemu lub moralnemu i ochrony 

wszystkich obywateli przed nawoływaniem 

do przemocy lub nienawiści w stosunku do 

grupy osób lub członka takiej grupy ze 

względu na płeć, rasę, kolor skóry, religię, 

pochodzenie bądź przynależność narodową 

lub etniczną. 

(28) Niektóre treści zamieszczane na 

platformach udostępniania plików wideo 

nie podlegają odpowiedzialności 

redakcyjnej dostawcy takiej platformy. 

Jednakże z reguły dostawcy ci decydują o 

sposobie uporządkowania treści, czyli 

audycji lub filmów wideo stworzonych 

przez użytkownika, w tym automatycznie 

lub za pomocą algorytmów. Dlatego 

dostawcy ci powinni być zobowiązani do 

stosowania odpowiednich środków w celu 

ochrony małoletnich przed treściami, które 

mogą zaszkodzić ich rozwojowi 

fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu 

i ochrony wszystkich obywateli przed 

nawoływaniem do przemocy lub 

nienawiści w stosunku do grupy osób lub 

członka takiej grupy ze względu na płeć, 

rasę, kolor skóry, religię, pochodzenie bądź 

przynależność narodową lub etniczną. 

Or. en 

 

Poprawka  19 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 29 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(29) W świetle charakteru ingerencji 

dostawców w treści przechowywane na 

platformach udostępniania plików wideo 

wyżej wspomniane odpowiednie środki 

powinny dotyczyć sposobu porządkowania 

treści, a nie treści jako takich. Wymogi w 

tym zakresie określone w niniejszej 

dyrektywie powinny być zatem stosowane 

bez uszczerbku dla art. 14 dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 

2000/31/WE34 , w którym przewidziano 

zwolnienie z odpowiedzialności za 

informacje o bezprawnym charakterze 

przechowywane przez pewnych 

dostawców usług społeczeństwa 

informacyjnego. W przypadku świadczenia 

usług objętych art. 14 dyrektywy 

2000/31/WE wymogi te powinny być 

stosowane również bez uszczerbku dla art. 

15 tej dyrektywy, który zabrania 

nakładania na tych dostawców ogólnego 

obowiązku monitorowania tych informacji 

i aktywnego ustalania faktów lub 

okoliczności wskazujących na bezprawny 

charakter działalności, co nie dotyczy 

jednak obowiązków w zakresie 

monitorowania w szczególnych 

przypadkach oraz, w szczególności, bez 

uszczerbku dla nakazów wydanych przez 

organy krajowe zgodnie z przepisami 

krajowymi. 

(29) W świetle charakteru stosunku 

dostawców do treści przechowywanych na 

platformach udostępniania plików wideo 

wyżej wspomniane odpowiednie środki 

powinny dotyczyć sposobu porządkowania 

treści, a nie treści jako takich. Wymogi w 

tym zakresie określone w niniejszej 

dyrektywie powinny być zatem stosowane 

bez uszczerbku dla art. 14 dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 

2000/31/WE34 , w którym przewidziano 

zwolnienie z odpowiedzialności za 

informacje o bezprawnym charakterze 

przechowywane przez pewnych 

dostawców usług społeczeństwa 

informacyjnego. W przypadku świadczenia 

usług objętych art. 14 dyrektywy 

2000/31/WE wymogi te powinny być 

stosowane również bez uszczerbku dla art. 

15 tej dyrektywy, który zabrania 

nakładania na tych dostawców ogólnego 

obowiązku monitorowania tych informacji 

i aktywnego ustalania faktów lub 

okoliczności wskazujących na bezprawny 

charakter działalności, co nie dotyczy 

jednak obowiązków w zakresie 

monitorowania w szczególnych 

przypadkach oraz, w szczególności, bez 

uszczerbku dla nakazów wydanych przez 

organy krajowe zgodnie z przepisami 

krajowymi. 

__________________ __________________ 

34 Dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 

2000 r. w sprawie niektórych aspektów 

prawnych usług społeczeństwa 

informacyjnego, w szczególności handlu 

elektronicznego w ramach rynku 

wewnętrznego (Dz.U. L 178 z 17.07.2000, 

s. 1). 

34 Dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 

2000 r. w sprawie niektórych aspektów 

prawnych usług społeczeństwa 

informacyjnego, w szczególności handlu 

elektronicznego w ramach rynku 

wewnętrznego (Dz.U. L 178 z 17.07.2000, 

s. 1). 

Or. en 
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Poprawka  20 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 30 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(30) Przy wdrażaniu środków 

przewidzianych niniejszą dyrektywą 

wskazane jest jak najdalej idące 

angażowanie dostawców platform 

udostępniania plików wideo. Należy zatem 

zachęcać do stosowania współregulacji. 

Aby możliwe było zapewnienie jasnego i 

spójnego podejścia w tym zakresie w całej 

Unii, państwa członkowskie nie powinny 

być uprawnione do wymagania od 

dostawców platform udostępniania plików 

wideo stosowania bardziej 

rygorystycznych środków w celu ochrony 

małoletnich przed szkodliwymi treściami i 

wszystkich obywateli przed treściami 

nawołującymi do przemocy lub nienawiści 

niż środki przewidziane niniejszą 

dyrektywą. Należy jednak utrzymać 

możliwość wprowadzania przez państwa 

członkowskie bardziej rygorystycznych 

środków dotyczących treści bezprawnych, 

o ile środki te są zgodne z art. 14 i 15 

dyrektywy 2000/31/WE, oraz 

podejmowania działań w odniesieniu do 

treści znajdujących się na stronach 

internetowych zawierających lub 

rozpowszechniających pornografię 

dziecięcą, czego wymaga i co dopuszcza 

art. 25 dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2011/93/UE35. 

Należy również nadal zezwalać dostawcom 

platform udostępniania plików wideo na 

dobrowolne stosowanie bardziej 

rygorystycznych środków. 

(30) Przy wdrażaniu środków 

przewidzianych niniejszą dyrektywą 

wskazane jest jak najdalej idące 

angażowanie dostawców platform 

udostępniania plików wideo. Należy zatem 

zachęcać do stosowania współregulacji. 

Należy utrzymać możliwość wprowadzania 

przez państwa członkowskie bardziej 

rygorystycznych środków dotyczących 

treści bezprawnych, o ile środki te są 

zgodne z art. 14 i 15 dyrektywy 

2000/31/WE, oraz podejmowania działań 

w odniesieniu do treści znajdujących się na 

stronach internetowych zawierających lub 

rozpowszechniających pornografię 

dziecięcą, czego wymaga i co dopuszcza 

art. 25 dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2011/93/UE35. 

Należy również nadal zezwalać dostawcom 

platform udostępniania plików wideo na 

dobrowolne stosowanie bardziej 

rygorystycznych środków zgodnie z 

prawem Unii i przy poszanowaniu swobód 

w zakresie komunikacji. 

__________________ __________________ 

35 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2011/93/UE z dnia 13 grudnia 2011 

r. w sprawie zwalczania niegodziwego 

traktowania w celach seksualnych i 

wykorzystywania seksualnego dzieci oraz 

pornografii dziecięcej, zastępująca decyzję 

35 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2011/93/UE z dnia 13 grudnia 2011 

r. w sprawie zwalczania niegodziwego 

traktowania w celach seksualnych i 

wykorzystywania seksualnego dzieci oraz 

pornografii dziecięcej, zastępująca decyzję 
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ramową Rady 2004/68/WSiSW (Dz.U. L 

335 z 17.12.2011, s. 1). 

ramową Rady 2004/68/WSiSW (Dz.U. L 

335 z 17.12.2011, s. 1). 

Or. en 

 

Poprawka  21 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 33 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(33) Organy regulacyjne państw 

członkowskich mogą osiągnąć wymagany 

stopień niezależności strukturalnej 

wyłącznie, jeżeli będą ustanawiane jako 

odrębne podmioty prawne. Państwa 

członkowskie powinny zatem 

zagwarantować niezależność krajowych 

organów regulacyjnych zarówno od 

rządów i organów publicznych, jak i od 

podmiotów w sektorze, aby zapewnić 

bezstronność wydawanych przez te organy 

decyzji. Ten wymóg niezależności 

pozostaje bez uszczerbku dla możliwości 

ustanowienia przez państwa członkowskie 

organów regulacyjnych sprawujących 

nadzór nad różnymi sektorami, takimi jak 

sektor audiowizualny i sektor 

telekomunikacyjny. Krajowe organy 

regulacyjne powinny posiadać uprawnienia 

do egzekwowania przepisów i zasoby 

niezbędne do wykonywania swoich zadań, 

takie jak zasoby ludzkie, wiedza 

specjalistyczna i środki finansowe. 

Działania podejmowane przez krajowe 

organy regulacyjne ustanowione na 

podstawie niniejszej dyrektywy powinny 

zapewniać realizację celów w postaci 

pluralizmu mediów, różnorodności 

kulturowej, ochrony konsumentów, rynku 

wewnętrznego i wspierania uczciwej 

konkurencji. 

(33) Państwa członkowskie powinny 

zagwarantować niezależność krajowych 

organów regulacyjnych zarówno od 

rządów i organów publicznych, jak i od 

podmiotów w sektorze, aby zapewnić 

bezstronność wydawanych przez te organy 

decyzji. Ten wymóg niezależności 

pozostaje bez uszczerbku dla możliwości 

ustanowienia przez państwa członkowskie 

organów regulacyjnych sprawujących 

nadzór nad różnymi sektorami, takimi jak 

sektor audiowizualny i sektor 

telekomunikacyjny. Krajowe organy 

regulacyjne powinny posiadać uprawnienia 

do egzekwowania przepisów i zasoby 

niezbędne do wykonywania swoich zadań, 

takie jak zasoby ludzkie, wiedza 

specjalistyczna i środki finansowe. 

Działania podejmowane przez krajowe 

organy regulacyjne ustanowione na 

podstawie niniejszej dyrektywy powinny 

zapewniać realizację celów w postaci 

pluralizmu mediów, różnorodności 

kulturowej, ochrony konsumentów, rynku 

wewnętrznego i wspierania uczciwej 

konkurencji. 

Or. en 
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Poprawka  22 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 35 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(35) W celu zapewnienia spójnego 

stosowania unijnych ram regulacyjnych w 

sektorze audiowizualnym we wszystkich 

państwach członkowskich Komisja 

powołała decyzją z dnia 3 lutego 2014 r.36. 

ERGA ma za zadanie doradzać i pomagać 

Komisji w jej pracach służących 

zapewnieniu spójnego wdrożenia 

dyrektywy 2010/13/UE we wszystkich 

państwach członkowskich oraz ułatwiać 

współpracę między krajowymi organami 

regulacyjnymi oraz między krajowymi 

organami regulacyjnymi a Komisją. 

(35) W celu zapewnienia spójnego 

stosowania unijnych ram regulacyjnych w 

sektorze audiowizualnym we wszystkich 

państwach członkowskich Komisja 

powołała decyzją z dnia 3 lutego 2014 r.36. 

ERGA i Komitet Kontaktowy mają za 

zadanie doradzać i pomagać Komisji w jej 

pracach służących zapewnieniu spójnego 

wdrożenia dyrektywy 2010/13/UE we 

wszystkich państwach członkowskich oraz 

ułatwiać współpracę między krajowymi 

organami regulacyjnymi oraz między 

krajowymi organami regulacyjnymi a 

Komisją. 

__________________ __________________ 

36 Decyzja Komisji C(2014) 462 final z 

dnia 3 lutego 2014 r. w sprawie 

ustanowienia europejskiej grupy 

regulatorów audiowizualnych usług 

medialnych. 

36 Decyzja Komisji C(2014) 462 final z 

dnia 3 lutego 2014 r. w sprawie 

ustanowienia europejskiej grupy 

regulatorów audiowizualnych usług 

medialnych. 

Or. en 

 

Poprawka  23 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 36 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(36) ERGA wniosła pozytywny wkład 

w uspójnianie praktyki regulacyjnej i 

zapewniła Komisji doradztwo wysokiego 

szczebla w kwestiach dotyczących 

wdrożenia. Grupie tej należy się zatem 

formalne uznanie i wzmocnienie jej roli w 

przepisach niniejszej dyrektywy. Grupę tę 

należy zatem powołać na nowo na mocy 

niniejszej dyrektywy. 

(36) ERGA i Komitet Kontaktowy 

wniosły pozytywny wkład w uspójnianie 

praktyki regulacyjnej i zapewniły Komisji 

doradztwo wysokiego szczebla w 

kwestiach dotyczących wdrożenia. 
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Or. en 

 

Poprawka  24 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 37 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(37) Komisja powinna móc konsultować 

się z ERGA we wszelkich kwestiach 

dotyczących audiowizualnych usług 

medialnych oraz platform udostępniania 

plików wideo. ERGA powinna wspierać 

Komisję, służąc wiedzą specjalistyczną i 

doradztwem, a także ułatwiając wymianę 

najlepszych praktyk. W szczególności 

Komisja powinna konsultować się z ERGA 

w kwestiach dotyczących stosowania 

dyrektywy 2010/13/UE w celu ułatwienia 

jej spójnego wdrażania na całym 

jednolitym rynku cyfrowym. Na wniosek 

Komisji ERGA powinna dostarczać opinii, 

między innymi w kwestiach jurysdykcji i 

unijnych kodeksów postępowania w takich 

obszarach, jak ochrona małoletnich i 

nawoływanie do nienawiści, jak również 

handlowe przekazy audiowizualne 

dotyczących żywności o wysokiej 

zawartości tłuszczu, soli/sodu i cukrów. 

(37) Komisja powinna móc konsultować 

się z ERGA i Komitetem Kontaktowym we 

wszelkich kwestiach dotyczących 

audiowizualnych usług medialnych oraz 

platform udostępniania plików wideo. 

ERGA może też wspierać Komisję, służąc 

wiedzą specjalistyczną i doradztwem, a 

także ułatwiając wymianę najlepszych 

praktyk. Komisja powinna konsultować się 

z Komitetem Kontaktowym w kwestiach 

dotyczących stosowania dyrektywy 

2010/13/UE w celu ułatwienia jej spójnego 

wdrażania na całym jednolitym rynku 

cyfrowym. Komitet Kontaktowy powinien 

podejmować decyzję w sprawie opinii 

sporządzanych przez ERGA, między 

innymi w kwestiach jurysdykcji i unijnych 

kodeksów postępowania w takich 

obszarach, jak ochrona małoletnich i 

nawoływanie do nienawiści, jak również 

handlowe przekazy audiowizualne 

dotyczących żywności o wysokiej 

zawartości tłuszczu, soli/sodu i cukrów. 

Or. en 

 

Poprawka  25 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 38 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(38) Niniejsza dyrektywa nie narusza 

prawa państw członkowskich do 

nakładania obowiązków mających 

zapewnić wyszukiwalność oraz dostępność 

(38) Niniejsza dyrektywa zachęca 

państwa członkowskie do nakładania 

obowiązków mających zapewnić stosowne 

eksponowanie oraz dostępność treści 
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treści istotnych dla ogółu społeczeństwa na 

potrzeby realizacji określonych celów w 

interesie ogólnym, takich jak pluralizm 

mediów, wolność słowa oraz różnorodność 

kulturowa. Takie obowiązki powinny być 

nakładane, tylko jeżeli są konieczne do 

zrealizowania celów w interesie ogólnym, 

jasno określonych przez państwa 

członkowskie zgodnie z prawem Unii. W 

związku z tym państwa członkowskie 

powinny w szczególności zbadać potrzebę 

interwencji regulacyjnej poprzez 

porównanie jej ewentualnych wyników z 

wynikiem działania sił rynkowych. Jeżeli 

państwa członkowskie podejmują decyzję 

o wprowadzeniu przepisów dotyczących 

wyszukiwalności, powinny one nakładać 

jedynie proporcjonalne obowiązki na 

przedsiębiorstwa, w interesie 

uzasadnionym względami polityki 

publicznej. 

istotnych dla ogółu społeczeństwa na 

potrzeby realizacji określonych celów w 

interesie ogólnym, takich jak pluralizm 

mediów, wolność słowa oraz różnorodność 

kulturowa. Takie obowiązki powinny być 

nakładane, tylko jeżeli są konieczne do 

zrealizowania celów w interesie ogólnym, 

jasno określonych przez państwa 

członkowskie zgodnie z prawem Unii. 

Or. en 

 

Poprawka  26 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera b 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 1 – ustęp 1 – litera a a – podpunkt i 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(i) usługa polega na przechowywaniu 

dużej ilości audycji lub filmów wideo 

stworzonych przez użytkownika, za które 

dostawca platformy udostępniania plików 

wideo nie ponosi odpowiedzialności 

redakcyjnej; 

(i) usługa polega na przechowywaniu 

audycji lub filmów wideo stworzonych 

przez użytkownika, za które dostawca 

platformy udostępniania plików wideo nie 

ponosi odpowiedzialności redakcyjnej; 

Or. en 
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Poprawka  27 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera d 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 1 – punkt 1 – litera b a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

ba) »film wideo stworzony przez 

użytkownika« oznacza ciąg ruchomych 

obrazów z dźwiękiem lub bez niego, 

stanowiący odrębną całość, który został 

stworzony lub umieszczony na platformie 

udostępniania plików wideo przez 

użytkownika lub użytkowników; 

ba) »film wideo stworzony przez 

użytkownika« oznacza utwór 

audiowizualny składający się z ciągu 
ruchomych obrazów z dźwiękiem lub bez 

niego, stanowiący odrębną całość, który 

został stworzony lub umieszczony na 

platformie udostępniania plików wideo 

przez użytkownika lub użytkowników; 

Or. en 

 

Poprawka  28 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera e a (nowa) 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 1 – ustęp 1 – litera i 

 

Obowiązujący tekst Poprawka 

 ea) w art. 1 ust. 1 lit. i) wprowadza się 

następujące zmiany: 

i) „reklama telewizyjna” oznacza 

wszelkiego rodzaju ogłoszenia związane z 

działalnością handlową, gospodarczą, 

rzemieślniczą lub działalnością w ramach 

wolnego zawodu rozpowszechniane przez 

przedsiębiorstwo publiczne lub prywatne 

lub osobę fizyczną w zamian za opłatę lub 

podobne wynagrodzenie lub 

rozpowszechniane przez to 

przedsiębiorstwo lub tę osobę fizyczną w 

celach autopromocji w celu promocji 

odpłatnego dostarczania towarów lub 

świadczenia usług, w tym nieruchomości, 

praw i zobowiązań; 

i) „reklama telewizyjna” oznacza 

wszelkiego rodzaju ogłoszenia związane z 

działalnością handlową, gospodarczą, 

rzemieślniczą lub działalnością w ramach 

wolnego zawodu rozpowszechniane przez 

przedsiębiorstwo publiczne lub prywatne 

lub osobę fizyczną w zamian za opłatę lub 

podobne wynagrodzenie w celu promocji 

odpłatnego dostarczania towarów lub 

świadczenia usług, w tym nieruchomości, 

praw i zobowiązań; 

Or. en 
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(Celem tej poprawki jest zmiana przepisów w obecnym akcie – art. 1 ust. 1 lit. i) – do którego 

nie ma odniesienia we wniosku Komisji. Proszę jednak zauważyć, że poprawka nie daje 

żadnego zasadniczego nowego punktu w procesie przeglądu dyrektywy, lecz głównie 

wprowadza zmianę konieczną do zapewnienia spójności prawnej ze stanowiskiem 

sprawozdawczyń.) 

 

Poprawka  29 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera e b (nowa) 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 1 – ustęp 1 – litera k 

 

Obowiązujący tekst Poprawka 

 eb) w art. 1 ust. 1 lit. k) wprowadza się 

następujące zmiany: 

k) „sponsorowanie” oznacza 

wszelkiego rodzaju udział, jaki publiczne 

lub prywatne przedsiębiorstwo lub osoba 

fizyczna, nieświadczący audiowizualnych 

usług medialnych ani nieprodukujący 

utworów audiowizualnych, miały w 

sfinansowaniu audiowizualnych usług 

medialnych lub audycji w celu 

promowania swojej nazwy, swojego znaku 

towarowego, swojego wizerunku, swojej 

działalności lub swoich wyrobów; 

k) „sponsorowanie” oznacza 

wszelkiego rodzaju udział, jaki publiczne 

lub prywatne przedsiębiorstwo lub osoba 

fizyczna, nieświadczący audiowizualnych 

usług medialnych ani usług platform 

udostępniania plików wideo czy usług w 

zakresie filmów wideo stworzonych przez 

użytkownika ani też nieprodukujący 

utworów audiowizualnych, miały w 

sfinansowaniu audiowizualnych usług 

medialnych lub usług platform 

udostępniania plików wideo czy usług w 

zakresie filmów wideo stworzonych przez 

użytkownika lub też audycji w celu 

promowania swojej nazwy, swojego znaku 

towarowego, swojego wizerunku, swojej 

działalności lub swoich wyrobów; 

Or. en 

(Celem tej poprawki jest zmiana przepisów w obecnym akcie – art. 1 ust. 1 lit. k) – do którego 

nie ma odniesienia we wniosku Komisji. Proszę jednak zauważyć, że poprawka nie daje 

żadnego zasadniczego nowego punktu w procesie przeglądu dyrektywy, lecz głównie 

wprowadza zmianę konieczną do zapewnienia spójności prawnej ze stanowiskiem 

sprawozdawczyń.) 

 

Poprawka  30 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera e c (nowa) 
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Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 1 – ustęp 1 – litera m 

 

Obowiązujący tekst Poprawka 

 ec) w art. 1 ust. 1 lit. m) wprowadza się 

następujące zmiany: 

m) „lokowanie produktu” oznacza 

wszelkie formy handlowego przekazu 

audiowizualnego polegającego na 

przedstawieniu lub nawiązaniu do 

produktu, usługi lub ich znaku towarowego 

w taki sposób, że stanowią one element 

samej audycji, w zamian za opłatę lub 

podobne wynagrodzenie; 

m) „lokowanie produktu” oznacza 

wszelkie formy handlowego przekazu 

audiowizualnego polegającego na 

przedstawieniu lub nawiązaniu do 

produktu, usługi lub ich znaku towarowego 

w taki sposób, że stanowią one element 

samej audycji lub filmu wideo 

stworzonego przez użytkownika, w zamian 

za opłatę lub podobne wynagrodzenie; 

Or. en 

(Celem tej poprawki jest zmiana przepisów w obecnym akcie – art. 1 ust. 1 lit. m) – do 

którego nie ma odniesienia we wniosku Komisji. Proszę jednak zauważyć, że poprawka nie 

daje żadnego zasadniczego nowego punktu w procesie przeglądu dyrektywy, lecz głównie 

wprowadza zmianę konieczną do zapewnienia spójności prawnej ze stanowiskiem 

sprawozdawczyń.) 

 

Poprawka  31 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Rozdział II – tytuł 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

PRZEPISY OGÓLNE DOTYCZĄCE 

AUDIOWIZUALNYCH USŁUG 

MEDIALNYCH 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka  32 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 a (nowy) 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Rozdział II – Artykuł –2 (nowy) 



 

PE587.655v02-00 28/79 PR\1104385PL.docx 

PL 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a) dodaje się artykuł w brzmieniu: 

 „Artykuł -2 

 1. Bez uszczerbku dla art. 14 i 15 

dyrektywy 2000/31/WE państwa 

członkowskie zapewniają, by dostawcy 

usług medialnych i dostawcy platform 

udostępniania plików wideo podlegający 

ich jurysdykcji stosowali odpowiednie 

środki w celu: 

 a) ochrony wszystkich obywateli 

przed audycjami i filmami wideo 

stworzonymi przez użytkownika 

nawołującymi do przemocy lub nienawiści 

wobec grupy osób lub członka takiej 

grupy, wyodrębnionych ze względu na 

płeć, pochodzenie rasowe lub etniczne, 

religię lub przekonania, 

niepełnosprawność, wiek lub orientację 

seksualną, pochodzenie lub przynależność 

narodową; 

 b) ochrony małoletnich przed 

audycjami lub filmami wideo stworzonymi 

przez użytkownika, które mogą zaszkodzić 

ich fizycznemu, psychicznemu lub 

moralnemu rozwojowi. Takie treści winny 

być udostępniane wyłącznie w sposób 

zapobiegający ich oglądaniu lub 

słuchaniu przez osoby małoletnie w 

zwykłych okolicznościach. Środki te mogą 

obejmować wybór godzin ich dostępności, 

narzędzia weryfikacji wieku lub inne 

rozwiązania techniczne. 

 2. Odpowiedniość środka w 

rozumieniu ust. 1 ustala się w świetle 

charakteru treści, współmierności do ich 

potencjalnej szkodliwości, charakterystyki 

kategorii osób, które mają być chronione, 

oraz zagrożonych praw i uzasadnionych 

interesów, w tym praw i interesów 

dostawców oraz użytkowników, którzy 

stworzyli lub umieścili na takich 

platformach treści, a także interesu 

publicznego i poszanowania swobód w 

zakresie komunikacji. Dostawcy 
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dostarczają widzom wystarczających 

informacji o takich treściach, najlepiej 

stosując system oznaczeń informujących o 

charakterze treści. 

 3. Do celów stosowania środków, o 

których mowa w ust. 1 i 2, państwa 

członkowskie wspierają współregulację, 

jak przewidziano w art. -2f ust. 3 i 4. 

Państwa członkowskie ustanawiają 

odpowiednie mechanizmy oceny 

odpowiedniości środków określonych w 

ust. 2 niniejszego artykułu. Państwa 

członkowskie powierzają to zadanie 

organom wyznaczonym zgodnie z art. 29. 

Przyjmując takie środki, państwa 

członkowskie są zobowiązane spełnić 

warunki określone w obowiązującym 

prawie Unii, w szczególności w art. 14 i 15 

dyrektywy 2000/31/WE lub art. 25 

dyrektywy 2011/93/UE. 

 4. Państwa członkowskie zapewniają 

dostępność mechanizmów składania skarg 

i dochodzenia roszczeń na potrzeby 

rozstrzygania sporów między 

usługobiorcami a dostawcami usług 

medialnych lub dostawcami platform 

udostępniania plików wideo dotyczących 

stosowania odpowiednich środków 

określonych w ust. 1 i 2.” 

Or. en 

Uzasadnienie 

Z myślą o stworzeniu prawdziwie równych warunków działania o takim samym stopniu 

ochrony dla wszystkich obywateli, jak również osób małoletnich, art. 6, 6a, 12 i 28a 

dotyczące ochrony obywateli, a w szczególności osób małoletnich, zostały połączone, a ich 

zastosowanie rozszerzone na wszystkie usługi. Zob. popr. 65, 66, 74 i 81, w których skreśla 

się odpowiednio te artykuły. 

 

Poprawka  33 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 b (nowy) 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Rozdział II – Artykuł –2 a (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2b) dodaje się artykuł w brzmieniu: 

 „Artykuł -2a 

 1. Państwa członkowskie zapewniają 

spełnianie przez handlowe przekazy 

audiowizualne rozpowszechniane przez 

dostawców usług medialnych i dostawców 

platform udostępniania plików wideo 

podlegających ich jurysdykcji 

następujących wymagań: 

 a) handlowe przekazy audiowizualne 

muszą być łatwo rozpoznawalne. Zakazuje 

się ukrytych handlowych przekazów 

audiowizualnych; 

 b) handlowe przekazy audiowizualne 

nie mogą wykorzystywać technik 

podprogowych; 

 c) handlowe przekazy audiowizualne: 

 (i) nie mogą naruszać godności 

człowieka; 

 (ii) nie mogą zachęcać do 

postępowania zagrażającego zdrowiu lub 

bezpieczeństwu; 

 (iii) nie mogą zachęcać do 

postępowania poważnie szkodzącego 

ochronie środowiska; 

 d) zakazane są wszelkie rodzaje 

handlowych przekazów audiowizualnych 

dotyczących papierosów i innych wyrobów 

tytoniowych; 

 e) handlowe przekazy audiowizualne 

dotyczące napojów alkoholowych nie 

mogą być specjalnie kierowane do 

małoletnich i nie mogą zachęcać do 

nieumiarkowanej konsumpcji takich 

napojów; 

 f) zakazany jest handlowy przekaz 

audiowizualny dotyczący produktów i 

zabiegów leczniczych dostępnych 

wyłącznie na receptę w państwie 

członkowskim, którego jurysdykcji 

podlega dostawca usług medialnych; 
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 g) handlowe przekazy audiowizualne 

nie mogą wyrządzać fizycznej lub 

moralnej szkody małoletnim. W związku z 

tym nie mogą bezpośrednio nakłaniać 

małoletnich do kupna lub najmu 

produktu lub usługi, wykorzystując ich 

brak doświadczenia lub łatwowierność, 

nie mogą bezpośrednio zachęcać 

małoletnich, by przekonali rodziców lub 

osoby trzecie do kupna reklamowanych 

produktów lub usług, nie mogą 

wykorzystywać szczególnego zaufania, 

którym małoletni darzą rodziców, 

nauczycieli lub inne osoby, ani nie mogą 

bez uzasadnienia pokazywać małoletnich 

w niebezpiecznych sytuacjach. 

 2. Państwa członkowskie i Komisja 

wspierają opracowywanie 

samoregulacyjnych i współregulacyjnych 

kodeksów postępowania dotyczących 

niestosownych handlowych przekazów 

audiowizualnych.” 

Or. en 

Uzasadnienie 

Z myślą o stworzeniu prawdziwie równych warunków działania z takim samym minimalnym 

zbiorem podstawowych zasad dotyczących handlowych przekazów audiowizualnych art. 9 

zostaje przeniesiony do rozdziału II, by miał zastosowanie w odniesieniu do wszystkich usług. 

Zob. popr. 69, w której skreśla się odpowiednio art. 9. 

 

Poprawka  34 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 c (nowy) 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Rozdział II – Artykuł – 2 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2c) dodaje się artykuł w brzmieniu: 

 „Artykuł -2b 

 1. Sponsorowane audiowizualne 

usługi medialne, usługi platform 

udostępniania plików wideo, audycje lub 

filmy wideo stworzone przez użytkownika 
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muszą spełniać następujące wymagania: 

 a) ich treść, a w przypadku 

rozpowszechniania telewizyjnego także ich 

miejsce w układzie audycji, w żadnych 

okolicznościach nie może podlegać 

wpływom powodującym naruszenie 

odpowiedzialności i niezależności 

redakcyjnej dostawcy usług; 

 b) nie mogą zachęcać bezpośrednio 

do zakupu ani najmu towarów ani usług, 

zwłaszcza przez specjalne, promocyjne 

odniesienia do tych towarów lub usług; 

 c) widzowie muszą być wyraźnie 

poinformowani o istnieniu umowy o 

sponsorowaniu. Sponsorowane audycje 

lub filmy wideo stworzone przez 

użytkownika są wyraźnie oznaczone za 

pomocą nazwy, znaku firmowego lub 

jakiegokolwiek innego symbolu sponsora, 

takiego jak odniesienie do jego produktu 

(produktów) lub usługi (usług) lub do ich 

charakterystycznego znaku, w sposób 

właściwy dla audycji – na początku i na 

końcu audycji lub filmu wideo 

stworzonego przez użytkownika. 

 2. Audiowizualne usługi medialne, 

filmy wideo stworzone przez użytkownika 

lub audycje nie mogą być sponsorowane 

przez przedsiębiorstwa, których 

zasadnicza działalność polega na 

produkcji lub sprzedaży papierosów i 

innych wyrobów tytoniowych. 

 3. Audiowizualne usługi medialne, 

usługi platform udostępniania plików 

wideo, filmy wideo stworzone przez 

użytkownika lub audycje sponsorowane 

przez przedsiębiorstwa, których 

działalność obejmuje produkcję lub 

sprzedaż produktów i zabiegów 

leczniczych, mogą promować nazwę lub 

wizerunek przedsiębiorstwa, ale nie mogą 

promować konkretnych produktów ani 

zabiegów leczniczych, jeżeli w państwie 

członkowskim, którego jurysdykcji 

podlega dostawca usług medialnych, są 

one dostępne wyłącznie na receptę.” 
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Or. en 

Uzasadnienie 

Z myślą o stworzeniu prawdziwie równych warunków działania z takim samym minimalnym 

zbiorem podstawowych zasad dotyczących sponsorowania art. 10 zostaje przeniesiony do 

rozdziału II, by miał zastosowanie w odniesieniu do wszystkich usług. Zob. odnośna popr. 72. 

 

Poprawka  35 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 d (nowy) 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Rozdział II – Artykuł –2 c (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2d) dodaje się artykuł w brzmieniu: 

 „Artykuł -2c 

 1. Niniejszy artykuł stosuje się tylko 

do audycji wyprodukowanych po dniu 19 

grudnia 2009 r. 

 2. Lokowanie produktu jest 

dopuszczalne w filmach wideo 

stworzonych przez użytkownika i we 

wszystkich audiowizualnych usługach 

medialnych, z wyjątkiem audycji 

informacyjnych i audycji dotyczących 

bieżących wydarzeń, audycji dotyczących 

spraw konsumenckich, audycji religijnych 

i audycji dla dzieci lub wszelkich innych 

treści skierowanych do dzieci. 

 3. Audycje lub filmy wideo stworzone 

przez użytkownika zawierające lokowanie 

produktu muszą spełniać następujące 

wymagania: 

 a) ich treść, a w przypadku 

rozpowszechniania telewizyjnego także ich 

miejsce w układzie audycji, w żadnych 

okolicznościach nie może podlegać 

wpływom powodującym naruszenie 

odpowiedzialności i niezależności 

redakcyjnej dostawcy usług medialnych; 

 b) nie mogą zachęcać bezpośrednio 

do zakupu ani najmu towarów ani usług, 

zwłaszcza przez specjalne, promocyjne 
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odniesienia do tych towarów lub usług; 

 c) nie mogą nadmiernie eksponować 

danego produktu; 

 d) widzowie muszą zostać wyraźnie 

poinformowani o zastosowaniu lokowania 

produktu. Audycje lub filmy wideo 

stworzone przez użytkownika, w których 

stosuje się lokowanie produktu, muszą 

zostać odpowiednio oznaczone na 

początku i na końcu audycji. 

 Na zasadzie wyjątku państwa 

członkowskie mogą odstąpić od wymogów 

zawartych w lit. d) akapit pierwszy, pod 

warunkiem że dana audycja nie została 

wyprodukowana przez dostawcę usług ani 

przedsiębiorstwo z nim związane ani taka 

produkcja nie została przez te podmioty 

zlecona. 

 W żadnym wypadku audycje ani filmy 

wideo stworzone przez użytkownika nie 

mogą zawierać lokowania następujących 

produktów: 

 a) wyroby tytoniowe lub papierosy 

lub wyroby przedsiębiorstw, których 

zasadnicza działalność polega na 

produkcji lub sprzedaży papierosów i 

innych wyrobów tytoniowych; 

 b) konkretne produkty lub zabiegi 

lecznicze dostępne wyłącznie na receptę w 

państwie członkowskim, którego 

jurysdykcji podlega dostawca usług 

medialnych.” 

Or. en 

Uzasadnienie 

Z myślą o stworzeniu prawdziwie równych warunków działania z takim samym minimalnym 

zbiorem podstawowych zasad dotyczących lokowania produktu art. 11 zostaje przeniesiony 

do rozdziału II, by miał zastosowanie w odniesieniu do wszystkich usług. Zob. popr. 73, w 

której skreśla się odpowiednio art. 11. 
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Poprawka  36 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 e (nowy) 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Rozdział II – Artykuł –2 d (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2e) dodaje się artykuł w brzmieniu: 

 „Artykuł -2d 

 Państwa członkowskie zapewniają, by 

dostawcy usług medialnych i dostawcy 

platform udostępniania plików wideo 

podlegający ich jurysdykcji nie emitowali 

utworów kinematograficznych poza 

okresami uzgodnionymi z posiadaczami 

praw do tych utworów.” 

Or. en 

Uzasadnienie 

Z myślą o stworzeniu prawdziwie równych warunków działania z takim samym minimalnym 

zbiorem podstawowych zasad dotyczących ochrony utworów kinematograficznych art. 8 

zostaje przeniesiony do rozdziału II, by miał zastosowanie w odniesieniu do wszystkich usług. 

Zob. popr. 68, w której skreśla się odpowiednio art. 8. 

 

Poprawka  37 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 f (nowy) 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Rozdział II – Artykuł –2 e (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2f) dodaje się artykuł w brzmieniu: 

 „Artykuł -2e 

 Państwa członkowskie zapewniają, by 

dostawcy audiowizualnych usług 

medialnych i dostawcy platform 

udostępniania plików wideo podlegający 

ich jurysdykcji zapewnili usługobiorcom 

łatwy, bezpośredni i trwały dostęp 

przynajmniej do następujących 
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informacji: 

 a) nazwy dostawcy usług medialnych 

lub dostawcy platform udostępniania 

plików wideo; 

 b) adresu, pod którym dostawca usług 

medialnych lub dostawca platform 

udostępniania plików wideo ma swoją 

siedzibę; 

 c) danych dotyczących dostawcy 

usług medialnych lub dostawcy platform 

udostępniania plików wideo, w tym adresu 

jego poczty elektronicznej lub witryny 

internetowej firmy, które pozwalają 

szybko skontaktować się z nim w sposób 

bezpośredni i skuteczny; 

 d) informacji o państwie 

członkowskim sprawującym jurysdykcję 

nad dostawcami usług medialnych lub 

dostawcami platform udostępniania 

plików wideo oraz właściwych organach 

regulacyjnych lub nadzorczych.” 

Or. en 

Uzasadnienie 

Z myślą o stworzeniu prawdziwie równych warunków działania z takim samym minimalnym 

zbiorem podstawowych zasad dotyczących praw do informacji przysługujących 

usługobiorcom obecny art. 5 dotychczasowej dyrektywy zostaje uzupełniony o usługi platform 

udostępniania plików wideo i przeniesiony do rozdziału II. Zob. popr. 64, w której skreśla się 

odpowiednio art. 5. 

 

Poprawka  38 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 h (nowy) 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Rozdział II – Artykuł –2 f (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2h) dodaje się artykuł w brzmieniu: 

 „Artykuł -2f 

 1. Państwa członkowskie zapewniają 

w odpowiedni sposób, w ramach swojego 

ustawodawstwa, by dostawcy usług 
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medialnych i dostawcy platform 

udostępniania plików wideo podlegający 

ich jurysdykcji faktycznie przestrzegali 

przepisów niniejszej dyrektywy. 

 2. Państwa członkowskie mogą 

zobowiązać dostawców usług medialnych i 

dostawców platform udostępniania plików 

wideo podlegających ich jurysdykcji do 

przestrzegania bardziej szczegółowych lub 

surowszych przepisów w odniesieniu do 

art. -2 do -2e, art. 7, 13, 16, 17, 19–26, 30 i 

30a, pod warunkiem że przepisy takie są 

zgodnie z prawem Unii i nie naruszają 

swobód w zakresie komunikacji. 

 3. Państwa członkowskie wspierają 

systemy współregulacji i samoregulacji 

oparte na kodeksach postępowania 

przyjmowanych na szczeblu krajowym w 

dziedzinach, które podlegają koordynacji 

na podstawie niniejszej dyrektywy, w 

zakresie dozwolonym przez ich systemy 

prawne. Kodeksy te muszą być 

powszechnie akceptowane przez 

zainteresowane strony w 

zainteresowanych państwach 

członkowskich. W kodeksach 

postępowania wyraźnie i jednoznacznie 

określa się ich cele. Przewiduje się w nich 

regularne, przejrzyste i niezależne 

monitorowanie oraz ocenę realizacji 

przyjętych celów. Kodeksy zawierają 

zapisy umożliwiające skuteczne ich 

egzekwowanie, w tym, w stosownych 

przypadkach, skuteczne i proporcjonalne 

sankcje. 

 4. Komisja i ERGA zachęcają 

dostawców usług medialnych i dostawców 

platform udostępniania plików wideo do 

wymiany najlepszych praktyk w zakresie 

systemów współregulacji w całej Unii. 

 5. Komisja, we współpracy z 

państwami członkowskimi, wspomaga 

opracowywanie unijnych kodeksów 

postępowania, działając w porozumieniu z 

dostawcami usług medialnych oraz, w 

stosownych przypadkach, z dostawcami 

platform udostępniania plików wideo, 
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Projekty unijnych kodeksów postępowania 

oraz zmiany i uzupełnienia istniejących 

unijnych kodeksów postępowania są 

przedkładane Komisji przez sygnatariuszy 

tych kodeksów. Komitet Kontaktowy 

ustanowiony na mocy art. 29 podejmuje 

decyzje o projektach, zmianach lub 

uzupełnieniach kodeksów. Komisja 

publikuje te kodeksy. 

 6. W przypadku stwierdzenia przez 

krajowy niezależny organ regulacyjny 

niewystarczającej skuteczności 

któregokolwiek kodeksu postępowania lub 

jego części państwo członkowskie danego 

organu regulacyjnego może zobowiązać 

dostawców usług medialnych i dostawców 

platform udostępniania plików wideo 

podlegających jego jurysdykcji do 

przestrzegania bardziej szczegółowych lub 

surowszych przepisów zgodnych z prawem 

Unii i nie naruszających swobód w 

zakresie komunikacji. Takie przepisy 

należy niezwłocznie podać do wiadomości 

Komisji 

 7. O ile niniejsza dyrektywa nie 

stanowi inaczej, stosuje się dyrektywę 

2000/31/WE. W przypadku niezgodności 

przepisów dyrektywy 2000/31/WE z 

przepisami niniejszej dyrektywy 

zastosowanie mają przepisy niniejszej 

dyrektywy, chyba że stanowi ona inaczej.” 

Or. en 

Uzasadnienie 

Aby zapewnić obowiązywanie takich samych zasad postępowania w odniesieniu do 

współregulacji i samoregulacji oraz sprawnie opracować kodeksy postępowania, wprowadza 

się niniejszym nowy art. -2f. Celem poprawki jest połączenie wszystkich przepisów 

związanych ze współregulacją i samoregulacją oraz kodeksami postępowania, które ujęto w 

art. 4 i 9 dotychczasowej dyrektywy oraz w art. 6a i 28a aktu zmieniającego. Zob. powiązane 

popr. 61 i popr. 69. 

 

Poprawka  39 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 i (nowy) 
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Dyrektywa 2010/13/UE 

Rozdział II a (nowy) – tytuł 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2i) dodaje się rozdział w brzmieniu: 

 ROZDZIAŁ IIa 

 PRZEPISY DOTYCZĄCE 

AUDIOWIZUALNYCH USŁUG 

MEDIALNYCH 

Or. en 

 

Poprawka  40 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 – litera a 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 2 – ustęp 3 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) ust. 3 lit. b) otrzymuje brzmienie: skreśla się 

b) jeżeli główne biuro dostawcy usług 

medialnych znajduje się w jednym 

państwie członkowskim, ale decyzje 

redakcyjne dotyczące audiowizualnej 

usługi medialnej są podejmowane w 

innym państwie członkowskim, uznaje się, 

że dostawca usług medialnych ma siedzibę 

w tym państwie członkowskim, w którym 

działa większość pracowników 

zaangażowanych w świadczenie 

audiowizualnej usługi medialnej;”; 

 

Or. en 

 

Poprawka  41 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 – litera a a (nowa) 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 2 – ustęp 4 
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Obowiązujący tekst Poprawka 

 aa) w art. 2 ust. 4 wprowadza się 

następujące zmiany: 

4. Uznaje się, że dostawcy usług 

medialnych, do których nie stosuje się 

przepisów ust. 3, podlegają jurysdykcji 

państwa członkowskiego, jeżeli: 

4. Uznaje się, że dostawcy usług 

medialnych, do których nie stosuje się 

przepisów ust. 3, podlegają jurysdykcji 

państwa członkowskiego, jeżeli: 

a) korzystają z naziemno-satelitarnej 

stacji nadawczej znajdującej się w tym 

państwie członkowskim; 

a) korzystają z naziemno-satelitarnej 

stacji nadawczej znajdującej się w tym 

państwie członkowskim; lub 

b) nie korzystają z naziemno-

satelitarnej stacji nadawczej znajdującej 

się w tym państwie członkowskim, ale 

korzystają z łącza satelitarnego należącego 

do tego państwa członkowskiego. 

b) korzystają z łącza satelitarnego 

należącego do tego państwa 

członkowskiego. 

Or. en 

(Celem tej poprawki jest zmiana przepisów w obecnym akcie – art. 1 ust. 1 lit. m) – do 

którego nie ma odniesienia we wniosku Komisji. Proszę jednak zauważyć, że poprawka nie 

daje żadnego zasadniczego nowego punktu w procesie przeglądu dyrektywy, lecz głównie 

wprowadza zmianę konieczną do zapewnienia spójności prawnej ze stanowiskiem 

sprawozdawczyń.) 

Uzasadnienie 

Lokalizacja stacji nadawczej może ulec zmianie w bardzo krótkim czasie. Objaśnienie tego 

przepisu umożliwia krajowym organom regulacyjnym szybkie określenie, która jurysdykcja 

ma zastosowanie w bardzo konkretnym momencie. 

 

Poprawka  42 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 – litera b 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 2 – ustęp 5 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5b. W przypadku gdy w związku ze 

stosowaniem art. 3 i 4 niniejszej dyrektywy 

zainteresowane państwa członkowskie nie 

zgadzają się co do tego, które z nich 

sprawuje jurysdykcję, informują o tym 

niezwłocznie Komisję. Komisja może 

5b. W przypadku gdy w związku ze 

stosowaniem art. 3 i 4 niniejszej dyrektywy 

zainteresowane państwa członkowskie nie 

zgadzają się co do tego, które z nich 

sprawuje jurysdykcję, informują o tym 

niezwłocznie Komisję. Komisja może 
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złożyć wniosek do europejskiej grupy 

regulatorów audiowizualnych usług 

medialnych (ERGA) o wydanie opinii w 

tej sprawie w terminie 15 dni roboczych od 

przedłożenia wniosku przez Komisję. 

Jeżeli Komisja zwraca się o opinię do 

ERGA, bieg terminów określonych w art. 3 

ust. 5 i art. 4 ust. 5 zostaje zawieszony do 

czasu przyjęcia opinii przez ERGA.”; 

złożyć wniosek do europejskiej grupy 

regulatorów audiowizualnych usług 

medialnych (ERGA) o wydanie wstępnego 

projektu opinii w tej sprawie w terminie 15 

dni roboczych od przedłożenia wniosku 

przez Komisję. Komitet Kontaktowy 

niezwłocznie decyduje o sporządzeniu 

projektu opinii. Jeżeli Komisja zwraca się 

o opinię, bieg terminów określonych w art. 

3 ust. 5 i art. 4 ust. 5 zostaje zawieszony do 

czasu przyjęcia opinii przez Komitet 

Kontaktowy. 

Or. en 

 

Poprawka  43 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) stanowi jawne, poważne i groźne 

naruszenie art. 6 lub art. 12 bądź obu tych 

artykułów; 

a) stanowi jawne, poważne i groźne 

naruszenie art. -2 ust. 1; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Art. 6 i art. 12 zostały połączone w nowym art. -2. Zob. popr. 32. 

 

Poprawka  44 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) narusza bezpieczeństwo publiczne, 

w tym bezpieczeństwo narodowe i obronę 

narodową lub stwarza poważne i groźne 

skreśla się 
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ryzyko takiego naruszenia ; lub 

Or. en 

 

Poprawka  45 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) przynosi uszczerbek zdrowiu 

publicznemu lub stwarza poważne i 

groźne ryzyko takiego uszczerbku. 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka  46 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 3 – ustęp 3 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) w okresie 12 miesięcy 

poprzedzających powiadomienie, o którym 

mowa w lit. b) niniejszego ustępu, 

dostawca usług medialnych co najmniej 

dwukrotnie naruszył, według danego 

państwa członkowskiego, ust. 2 lit. a), b) 

lub c); 

skreśla się 

Or. en 

Uzasadnienie 

Ten przepis należy skreślić. Państwo członkowskie nie powinno czekać 12 miesięcy lub czekać 

na drugie naruszenie, zanim będzie mogło podjąć działania. 
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Poprawka  47 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 3 – ustęp 3 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) dane państwo członkowskie 

powiadomiło pisemnie dostawcę usług 

medialnych, państwo członkowskie, 

którego jurysdykcji podlega ten dostawca, 

oraz Komisję o domniemanych 

naruszeniach oraz środkach, jakie 

zamierza zastosować w przypadku 

ponownego wystąpienia takich naruszeń; 

b) dane państwo członkowskie 

powiadomiło pisemnie dostawcę usług 

medialnych, państwo członkowskie, 

którego jurysdykcji podlega ten dostawca, 

oraz Komisję o domniemanym naruszeniu 

oraz środkach, jakie zamierza zastosować 

w przypadku ponownego wystąpienia 

takiego naruszenia; 

Or. en 

 

Poprawka  48 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 3 – ustęp 3 – litera d 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) dostawca usług medialnych 

naruszył ust. 2 lit. a), b) lub c) co najmniej 

jeden raz od momentu powiadomienia, o 

którym mowa w lit. b) niniejszego ustępu; 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka  49 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 3 – ustęp 3 – litera e 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

e) powiadamiające państwo e) powiadamiające państwo 
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członkowskie przestrzega prawa do obrony 

danego dostawcy usług medialnych, a w 

szczególności umożliwia mu 

przedstawienie swojego stanowiska w 

sprawie domniemanych naruszeń i 

środków, jakie zamierza zastosować to 

państwo członkowskie. Powinno ono 

należycie uwzględnić to stanowisko oraz 

stanowisko państwa członkowskiego 

sprawującego jurysdykcję. 

członkowskie przestrzega prawa do obrony 

danego dostawcy usług medialnych, a w 

szczególności umożliwia mu 

przedstawienie swojego stanowiska w 

sprawie domniemanego naruszenia i 

środków, jakie zamierza zastosować to 

państwo członkowskie. Powinno ono 

należycie uwzględnić to stanowisko oraz 

stanowisko państwa członkowskiego 

sprawującego jurysdykcję. 

Or. en 

 

Poprawka  50 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Ustęp 3 lit. a) i d) stosuje się wyłącznie w 

odniesieniu do usług linearnych. 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka  51 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 3 – ustęp 4 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Komisja podejmuje, w terminie trzech 

miesięcy od powiadomienia o środkach 

wprowadzonych przez państwo 

członkowskie w zastosowaniu ust. 2 i 3 i 

po konsultacji z ERGA, decyzję w sprawie 

zgodności tych środków z prawem 

unijnym. Bieg wspomnianego terminu 

rozpoczyna się w dniu następującym po 

otrzymaniu kompletnego powiadomienia. 

Komisja podejmuje, w terminie dwóch 

miesięcy od powiadomienia o środkach 

wprowadzonych przez państwo 

członkowskie w zastosowaniu ust. 2 i 3 i 

po konsultacji z Komitetem Kontaktowym, 

decyzję w sprawie zgodności tych środków 

z prawem unijnym. Bieg wspomnianego 

terminu rozpoczyna się w dniu 

następującym po otrzymaniu kompletnego 
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Powiadomienie uznaje się za kompletne, 

jeżeli w terminie trzech miesięcy od jego 

otrzymania lub od otrzymania wszelkich 

dodatkowych informacji, o jakie się 

zwrócono, Komisja nie zażąda żadnych 

dalszych informacji. 

powiadomienia. Powiadomienie uznaje się 

za kompletne, jeżeli w terminie jednego 

miesiąca od jego otrzymania lub od 

otrzymania wszelkich dodatkowych 

informacji, o jakie się zwrócono, Komisja 

nie zażąda żadnych dalszych informacji. 

Or. en 

 

Poprawka  52 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 3 – ustęp 4 – akapit 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

W przypadku gdy Komisja uzna 

powiadomienie za niekompletne, zażąda 

wszelkich niezbędnych dodatkowych 

informacji. Komisja informuje państwa 

członkowskie o otrzymaniu odpowiedzi na 

to żądanie. 

W przypadku gdy Komisja uzna 

powiadomienie za niekompletne, zażąda 

niezwłocznie wszelkich niezbędnych 

dodatkowych informacji. Komisja 

informuje państwa członkowskie o 

otrzymaniu odpowiedzi na to żądanie. 

Or. en 

 

Poprawka  53 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 3 – ustęp 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Ust. 3 i 4 pozostają bez uszczerbku 

dla stosowania wszelkich procedur, 

środków prawnych lub sankcji w związku 

z danymi naruszeniami w państwie 

członkowskim sprawującym jurysdykcję 

nad danym dostawcą usług medialnych. 

5. Ust. 3 i 4 pozostają bez uszczerbku 

dla stosowania wszelkich procedur, 

środków prawnych lub sankcji w związku 

z danym naruszeniem w państwie 

członkowskim sprawującym jurysdykcję 

nad danym dostawcą usług medialnych. 

Or. en 
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Poprawka  54 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 3 – ustęp 8 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

8. Państwa członkowskie i Komisja 

regularnie wymieniają się 

doświadczeniami i najlepszymi praktykami 

w zakresie procedury określonej w ust. 2–7 

na forum komitetu kontaktowego 

powołanego na mocy art. 29 i na forum 

ERGA.”; 

8. Państwa członkowskie i Komisja 

regularnie wymieniają się 

doświadczeniami i najlepszymi praktykami 

w zakresie procedury określonej w ust. 2–7 

na forum komitetu kontaktowego i na 

forum ERGA. 

Or. en 

 

Poprawka  55 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 – litera a 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 4 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Państwa członkowskie mogą 

zobowiązać dostawców usług medialnych 

podlegających ich jurysdykcji do 

przestrzegania bardziej szczegółowych lub 

surowszych przepisów w odniesieniu do 

art. 5, 6, 6a, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 19–

26, 30 i 30a, pod warunkiem że przepisy 

takie są zgodne z prawem unijnym.”; 

1. W przypadku gdy państwo 

członkowskie: 

 a) na mocy art. -2f ust. 2 skorzystało z 

prawa do przyjęcia w ogólnym interesie 

publicznym bardziej szczegółowych lub 

surowszych przepisów; oraz 

 b) ocenia, że nadawca podlegający 

jurysdykcji innego państwa 

członkowskiego dokonuje przekazu 

telewizyjnego, który w całości lub w 

przeważającej części jest kierowany na 
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jego terytorium; 

 może ono kontaktować się z państwem 

członkowskim sprawującym jurysdykcję w 

celu osiągnięcia obopólnie 

zadowalającego rozwiązania wszelkich 

pojawiających się problemów. Państwo 

członkowskie sprawujące jurysdykcję, po 

otrzymaniu uzasadnionego wniosku od 

pierwszego państwa członkowskiego, 

występuje do nadawcy o przestrzeganie 

rzeczonych przepisów przyjętych w 

interesie publicznym. W terminie dwóch 

miesięcy państwo członkowskie 

sprawujące jurysdykcję informuje 

pierwsze z państw o efektach uzyskanych 

w wyniku tego wystąpienia. Każde z tych 

państw członkowskich może zwrócić się do 

Komitetu Kontaktowego o 

przeanalizowanie sprawy. 

Or. en 

 

Poprawka  56 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 – litera a a (nowa) 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 4 – ustęp 2 

 

Obowiązujący tekst Poprawka 

 aa) w art. 4 skreśla się ust. 2; 

2. W przypadku gdy państwo 

członkowskie: 

 

a) na mocy ust. 1 skorzystało z prawa 

do przyjęcia w ogólnym interesie 

publicznym bardziej szczegółowych lub 

surowszych przepisów; oraz 

 

b) ocenia, że nadawca podlegający 

jurysdykcji innego państwa 

członkowskiego dokonuje przekazu 

telewizyjnego, który w całości lub w 

przeważającej części jest kierowany na 

jego terytorium; 
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może ono kontaktować się z państwem 

członkowskim sprawującym jurysdykcję w 

celu osiągnięcia obopólnie 

zadowalającego rozwiązania wszelkich 

pojawiających się problemów. Państwo 

członkowskie sprawujące jurysdykcję, po 

otrzymaniu uzasadnionego wniosku od 

pierwszego państwa członkowskiego, 

występuje do nadawcy o przestrzeganie 

rzeczonych przepisów przyjętych w 

interesie publicznym. W terminie dwóch 

miesięcy państwo członkowskie 

sprawujące jurysdykcję informuje 

pierwsze państwo członkowskie o efektach 

uzyskanych w wyniku tego wystąpienia. 

Każde z tych państw członkowskich może 

zwrócić się do Komitetu Kontaktowego 

ustanowionego na mocy art. 29 o 

przeanalizowanie sprawy. 

 

Or. en 

(Celem tej poprawki jest zmiana przepisów w obecnym akcie – art. 4 ust. 2 – do którego nie 

ma odniesienia we wniosku Komisji. Proszę jednak zauważyć, że poprawka nie daje żadnego 

zasadniczego nowego punktu w procesie przeglądu dyrektywy, lecz głównie wprowadza 

zmianę konieczną do zapewnienia spójności prawnej ze stanowiskiem sprawozdawczyń.) 

 

Poprawka  57 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 – litera c 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 4 – ustęp 4 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) Komisja zdecydowała, po 

konsultacji z ERGA, że środki te są zgodne 

z prawem unijnym, a zwłaszcza że oceny, 

których dokonało państwo członkowskie 

przed wprowadzeniem środków na 

podstawie ust. 2 i 3, są należycie 

uzasadnione. 

c) Komisja zdecydowała, po 

konsultacji z Komitetem Kontaktowym, że 

środki te są zgodne z prawem unijnym, a 

zwłaszcza że oceny, których dokonało 

państwo członkowskie przed 

wprowadzeniem środków na podstawie ust. 

1 i 3, są należycie uzasadnione. 

Or. en 
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Poprawka  58 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 – litera c 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 4 – ustęp 5 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Komisja podejmuje decyzję w terminie 3 

miesięcy od otrzymania powiadomienia 

określonego w ust. 4 lit. a). Bieg 

wspomnianego terminu rozpoczyna się w 

dniu następującym po otrzymaniu 

kompletnego powiadomienia. 

Powiadomienie uznaje się za kompletne, 

jeżeli w terminie 3 miesięcy od jego 

otrzymania lub od otrzymania wszelkich 

dodatkowych informacji, o jakie się 

zwrócono, Komisja nie zażąda żadnych 

dalszych informacji. 

Komisja podejmuje decyzję w terminie 

dwóch miesięcy od otrzymania 

powiadomienia określonego w ust. 3 lit. a). 

Bieg wspomnianego terminu rozpoczyna 

się w dniu następującym po otrzymaniu 

kompletnego powiadomienia. 

Powiadomienie uznaje się za kompletne, 

jeżeli w terminie jednego miesiąca od jego 

otrzymania lub od otrzymania wszelkich 

dodatkowych informacji, o jakie się 

zwrócono, Komisja nie zażąda żadnych 

dalszych informacji. 

Or. en 

 

Poprawka  59 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 – litera c 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 4 – ustęp 5 – akapit 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

W przypadku gdy Komisja uzna 

powiadomienie za niekompletne, zażąda 

wszelkich niezbędnych dodatkowych 

informacji. Komisja informuje państwa 

członkowskie o otrzymaniu odpowiedzi na 

to żądanie. 

W przypadku gdy Komisja uzna 

powiadomienie za niekompletne, zażąda 

niezwłocznie wszelkich niezbędnych 

dodatkowych informacji. Komisja 

informuje państwa członkowskie o 

otrzymaniu odpowiedzi na to żądanie. 

Or. en 
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Poprawka  60 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 – litera c a (nowa) 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 4 – ustęp 6 

 

Obowiązujący tekst Poprawka 

 ca) skreśla się ust. 6; 

6.  Państwa członkowskie zapewniają 

w odpowiedni sposób, w ramach swojego 

ustawodawstwa, by dostawcy usług 

medialnych podlegający ich jurysdykcji 

faktycznie przestrzegali przepisów 

niniejszej dyrektywy. 

 

Or. en 

(Celem tej poprawki jest zmiana przepisów w obecnym akcie – art. 4 ust. 6 – do którego nie 

ma odniesienia we wniosku Komisji. Proszę jednak zauważyć, że poprawka nie daje żadnego 

zasadniczego nowego punktu w procesie przeglądu dyrektywy, lecz głównie wprowadza 

zmianę konieczną do zapewnienia spójności prawnej ze stanowiskiem sprawozdawczyń.) 

Uzasadnienie 

Przepis ten przeniesiono do art. -2f ust. 1. Zob. popr. 38. 

 

Poprawka  61 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 – litera d 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 4 – ustęp 7 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) ust. 7 otrzymuje brzmienie: d) skreśla się ust. 7; 

7. Państwa członkowskie wspierają 

systemy współregulacji i samoregulacji 

oparte na kodeksach postępowania 

przyjmowanych na szczeblu krajowym w 

dziedzinach, które podlegają koordynacji 

na podstawie niniejszej dyrektywy, w 

zakresie dozwolonym przez ich systemy 

prawne. Kodeksy te muszą być tak 

opracowane, aby były powszechnie 

akceptowane przez główne zainteresowane 
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strony w zainteresowanych państwach 

członkowskich. W kodeksach 

postępowania wyraźnie i jednoznacznie 

określa się ich cele. Przewiduje się w nich 

regularne, przejrzyste i niezależne 

monitorowanie oraz ocenę realizacji 

przyjętych celów. Kodeksy zawierają 

zapisy umożliwiające skuteczne ich 

egzekwowanie, w tym, w stosownych 

przypadkach, skuteczne i proporcjonalne 

sankcje. 

Projekty unijnych kodeksów 

postępowania, o których mowa w art. 6a 

ust. 3, art. 9 ust. 2 i art. 9 ust. 4, oraz 

zmiany i uzupełnienia istniejących 

unijnych kodeksów postępowania są 

przedkładane Komisji przez sygnatariuszy 

tych kodeksów. 

 

Komisja może zwrócić się do ERGA o 

zaopiniowanie projektów, zmian lub 

uzupełnień kodeksów. W stosownych 

przypadkach Komisja może opublikować 

kodeksy.”; 

 

Or. en 

Uzasadnienie 

Zob. popr. 38 art. -2f ust. 3. 

 

Poprawka  62 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 – litera d a (nowa) 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 4 – ustęp 8 

 

Obowiązujący tekst Poprawka 

 da) skreśla się ust. 8; 

8. O ile niniejsza dyrektywa nie 

stanowi inaczej, stosuje się dyrektywę 

2000/31/WE. W przypadku niezgodności 

przepisów dyrektywy 2000/31/WE z 

przepisami niniejszej dyrektywy 

zastosowanie mają przepisy niniejszej 
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dyrektywy, chyba że stanowi ona inaczej. 

Or. en 

(Celem tej poprawki jest zmiana przepisów w obecnym akcie – art. 4 ust. 8 – do którego nie 

ma odniesienia we wniosku Komisji. Proszę jednak zauważyć, że poprawka nie daje żadnego 

zasadniczego nowego punktu w procesie przeglądu dyrektywy, lecz głównie wprowadza 

zmianę konieczną do zapewnienia spójności prawnej ze stanowiskiem sprawozdawczyń.) 

Uzasadnienie 

Zob. popr. 38 art. -2f ust. 7. 

 

Poprawka  63 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Rozdział III – tytuł 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6) tytuł rozdziału III otrzymuje 

brzmienie: 

6) skreśla się rozdział III i jego tytuł; 

PRZEPISY DOTYCZĄCE 

AUDIOWIZUALNYCH USŁUG 

MEDIALNYCH 

 

Or. en 

 

Poprawka  64 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 5 – litera d 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

7) art. 5 lit. d) otrzymuje brzmienie: 7) skreśla się art. 5; 

d) informacji o państwie 

członkowskim sprawującym jurysdykcję 

nad dostawcami usług medialnych oraz 

właściwych organach regulacyjnych lub 

nadzorczych.”; 
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Or. en 

Uzasadnienie 

Zob. popr. 37 art. -2e. 

 

Poprawka  65 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 8 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

8) art. 6 otrzymuje brzmienie: 8) skreśla się art. 6; 

Państwa członkowskie zapewniają poprzez 

odpowiednie środki, by audiowizualne 

usługi medialne świadczone przez 

dostawców usług medialnych 

podlegających ich jurysdykcji nie 

zawierały żadnych treści będących 

nawoływaniem do przemocy lub 

nienawiści wobec grupy osób lub członka 

takiej grupy, wyodrębnionych ze względu 

na płeć, pochodzenie rasowe lub etniczne, 

religię lub przekonania, 

niepełnosprawność, wiek lub orientację 

seksualną.; 

 

Or. en 

Uzasadnienie 

Zob. popr. 32 art. -2. 

 

Poprawka  66 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 6a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

9) dodaje się art. 6a w brzmieniu: skreśla się 

Artykuł 6a  
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1. Państwa członkowskie zapewniają, 

by dostawcy audiowizualnych usług 

medialnych dostarczali widzom 

wystarczających informacji o treściach, 

które mogą zaszkodzić fizycznemu, 

psychicznemu lub moralnemu rozwojowi 

małoletnich. W tym celu państwa 

członkowskie mogą stosować system 

oznaczeń informujących o charakterze i 

treści audiowizualnej usługi medialnej. 

 

2. Do celów wdrażania niniejszego 

artykułu państwa członkowskie wspierają 

współregulację. 

 

3. Komisja i ERGA zachęcają 

dostawców usług medialnych do wymiany 

najlepszych praktyk w zakresie systemów 

współregulacji w całej Unii. W 

stosownych przypadkach Komisja 

wspomaga opracowywanie unijnych 

kodeksów postępowania.”; 

 

Or. en 

Uzasadnienie 

Zob. popr. 32 i art. -2. 

 

Poprawka  67 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 10 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 7 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

10) skreśla się art. 7; 10) art. 7 otrzymuje brzmienie: 

 „Artykuł 7 

 1. Państwa członkowskie zapewniają, 

aby dostawcy usług medialnych 

podlegający ich jurysdykcji stale i 

stopniowo w coraz większym zakresie 

udostępniali swoje usługi osobom z 

upośledzeniami wzroku lub słuchu, tak by 

były one w pełni dostępne przed upływem 

2027 r. 
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 2. W odniesieniu do wdrożenia 

niniejszego artykułu państwa 

członkowskie wspierają opracowywanie 

samoregulacyjnych i współregulacyjnych 

kodeksów postępowania. Komisja i ERGA 

zachęcają dostawców usług medialnych 

do wymiany najlepszych praktyk w 

zakresie systemów samoregulacji w całej 

Unii. 

 3. Do ... [trzy lata po wejściu w życie 

niniejszej dyrektywy], a następnie 

regularnie co trzy lata Komisja przedkłada 

Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i 

Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-

Społecznemu sprawozdanie dotyczące 

stosowania tego przepisu.” 

Or. en 

Uzasadnienie 

Istotne jest dopilnowanie, by kwestia dostępności została odpowiednio uwzględniona w 

niniejszej dyrektywie w odniesieniu do konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. 

 

Poprawka  68 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 10 a (nowy) 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 8 

 

Obowiązujący tekst Poprawka 

 10a) skreśla się art. 8; 

„Artykuł 8  

Państwa członkowskie zapewniają, by 

dostawcy usług medialnych podlegający 

ich jurysdykcji nie emitowali utworów 

kinematograficznych poza okresami 

uzgodnionymi z posiadaczami praw do 

tych utworów. 

 

Or. en 

(Celem tej poprawki jest zmiana przepisów w obecnym akcie – art. 8 ust. 8 – do którego nie 

ma odniesienia we wniosku Komisji. Proszę jednak zauważyć, że poprawka nie daje żadnego 

zasadniczego nowego punktu w procesie przeglądu dyrektywy, lecz głównie wprowadza 
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zmianę konieczną do zapewnienia spójności prawnej ze stanowiskiem sprawozdawczyń.) 

Uzasadnienie 

Zob. popr. 36 art. -2d. 

 

Poprawka  69 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 9 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

11) w art. 9 wprowadza się następujące 

zmiany: 

11) skreśla się art. 9; 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

„2. Państwa członkowskie i Komisja 

wspierają opracowywanie 

samoregulacyjnych i współregulacyjnych 

kodeksów postępowania dotyczących 

niestosownych handlowych przekazów 

audiowizualnych towarzyszących 

audycjom, których znaczną część widzów 

stanowią dzieci, lub będących elementem 

tych audycji i stanowiących reklamę 

artykułów żywnościowych lub napojów, 

które zawierają składniki odżywcze oraz 

substancje wywierające określone skutki 

żywieniowe lub fizjologiczne i niezalecane 

w nadmiernych ilościach w codziennej 

diecie, zwłaszcza takie jak tłuszcze, kwasy 

tłuszczowe trans, sól/sód i cukry. 

 

Kodeksy te powinny być stosowane w celu 

skutecznego ograniczenia kontaktu dzieci 

i małoletnich z handlowymi przekazami 

audiowizualnymi dotyczącymi żywności i 

napojów, które posiadają dużą zawartość 

soli, cukru lub tłuszczu lub są w inny 

sposób niezgodne z krajowymi lub 

międzynarodowymi wytycznymi 

dotyczącymi żywienia. W kodeksach tych 

należy określić, że handlowe przekazy 

audiowizualne nie mogą podkreślać 

pozytywnych cech tego rodzaju żywności i 

napojów w odniesieniu do ich wartości 
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odżywczych. 

Komisja i ERGA wspierają wymianę 

najlepszych praktyk w zakresie systemów 

samoregulacji i współregulacji w całej 

Unii. W stosownych przypadkach Komisja 

wspomaga opracowywanie unijnych 

kodeksów postępowania.”; 

 

b) dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:  

„3. Państwa członkowskie i Komisja 

wspierają opracowywanie 

samoregulacyjnych i współregulacyjnych 

kodeksów postępowania dotyczących 

niestosownych handlowych przekazów 

audiowizualnych w odniesieniu do 

napojów alkoholowych. Kodeksy te 

powinny być stosowane w celu 

skutecznego ograniczania kontaktu 

małoletnich z handlowymi przekazami 

audiowizualnymi dotyczącymi napojów 

alkoholowych. 

 

4. Komisja i ERGA wspierają 

wymianę najlepszych praktyk w zakresie 

systemów samoregulacji i współregulacji 

w całej Unii. W stosownych przypadkach 

Komisja wspomaga opracowywanie 

unijnych kodeksów postępowania.”; 

 

Or. en 

Uzasadnienie 

Zob. popr. 32 art. -2. 

 

Poprawka  70 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11 a (nowy) 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 9 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 11a) dodaje się artykuł w brzmieniu: 

 „Artykuł 9a 

 Państwa członkowskie mogą podejmować 

odpowiednie środki w celu 
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zagwarantowania stosownego 

eksponowania audiowizualnych usług 

medialnych w interesie ogólnym. 

 Środki te są proporcjonalne i spełniają 

ogólne cele, takie jak pluralizm mediów, 

wolność słowa oraz różnorodność 

kulturowa, jasno określone przez państwa 

członkowskiego zgodnie z prawem Unii. 

Państwa członkowskie mogą wymagać od 

dostawców audiowizualnych usług 

medialnych, którzy kierują swoją ofertę do 

odbiorców na ich terytorium, lecz mają 

siedzibę w innym państwie członkowskim, 

dostosowania się do tych środków.” 

Or. en 

 

Poprawka  71 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11 b (nowy) 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 9 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 11b) dodaje się artykuł w brzmieniu: 

 „Artykuł 9b 

 Państwa członkowskie zapewniają, aby 

strony trzecie inne niż usługobiorcy nie 

zmieniały programów i usług bez wyraźnej 

zgody danego dostawcy usług 

medialnych.” 

Or. en 

 

Poprawka  72 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 10 – litera b 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

12) art. 10 lit. b) otrzymuje brzmienie: 12) art. 10 otrzymuje brzmienie: 

„b)  nie mogą zachęcać bezpośrednio 

do zakupu lub najmu towarów ani 

usług;”; 

Audycje informacyjne i audycje dotyczące 

bieżących wydarzeń nie mogą być 

sponsorowane. Państwa członkowskie 

mogą zabronić prezentowania firmowego 

znaku sponsora podczas audycji dla 

dzieci, audycji dokumentalnych i 

religijnych. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Zob. popr. 34 art. -2b. Pozostała część ma zastosowanie jedynie do audiowizualnych usług 

medialnych. 

 

Poprawka  73 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 13 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 11 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

13) art. 11 otrzymuje brzmienie: 13) skreśla się art. 11; 

Artykuł 11  

1. Ust. 2, 3 i 4 stosuje się tylko do 

audycji wyprodukowanych po dniu 19 

grudnia 2009 r. 

 

2. Lokowanie produktu jest 

dopuszczalne we wszystkich 

audiowizualnych usługach medialnych, z 

wyjątkiem audycji informacyjnych i 

audycji dotyczących bieżących wydarzeń, 

audycji dotyczących spraw 

konsumenckich, audycji religijnych i 

audycji, których znaczną część widzów 

stanowią dzieci. 

 

3. Audycje zawierające lokowanie 

produktu muszą spełniać następujące 

wymagania: 
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a) ich treść, a w przypadku 

rozpowszechniania telewizyjnego także ich 

miejsce w układzie audycji, w żadnych 

okolicznościach nie może podlegać 

wpływom powodującym naruszenie 

odpowiedzialności i niezależności 

redakcyjnej dostawcy usług medialnych; 

 

b) nie mogą zachęcać bezpośrednio 

do zakupu lub najmu towarów ani usług; 

 

c) widzowie muszą zostać wyraźnie 

poinformowani o zastosowaniu lokowania 

produktu. Audycje, w których stosuje się 

lokowanie produktu, oznacza się 

odpowiednio na początku, na końcu oraz 

w momencie wznowienia po przerwie 

reklamowej, tak aby uniknąć 

wprowadzenia widzów w błąd; 

 

Na zasadzie wyjątku państwa 

członkowskie mogą odstąpić od wymogów 

zawartych w lit. c), pod warunkiem że 

dana audycja nie została wyprodukowana 

przez dostawcę usług medialnych ani 

przedsiębiorstwo z nim związane ani taka 

produkcja nie została przez te podmioty 

zlecona. 

 

4. W żadnym wypadku audycje nie 

mogą zawierać lokowania następujących 

produktów: 

 

a) wyroby tytoniowe lub papierosy 

lub wyroby przedsiębiorstw, których 

zasadnicza działalność polega na 

produkcji lub sprzedaży papierosów i 

innych wyrobów tytoniowych; 

 

b) konkretne produkty lub zabiegi 

lecznicze dostępne wyłącznie na receptę w 

państwie członkowskim, którego 

jurysdykcji podlega dostawca usług 

medialnych.”; 

 

Or. en 

Uzasadnienie 

Zob. popr. 35 art. -2c. 
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Poprawka  74 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 14 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 12 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

14) art. 12 zostaje przeniesiony do 

rozdziału III i otrzymuje brzmienie: 

14) skreśla się art. 12; 

Artykuł 12  

Państwa członkowskie wprowadzają 

odpowiednie środki w celu zapewnienia, 

by audycje nadawane przez dostawców 

audiowizualnych usług medialnych 

podlegających ich jurysdykcji, które mogą 

poważnie zaszkodzić fizycznemu, 

psychicznemu lub moralnemu rozwojowi 

małoletnich, były udostępniane jedynie w 

sposób zapobiegający ich oglądaniu lub 

słuchaniu przez osoby małoletnie w 

zwykłych okolicznościach. Środki te mogą 

obejmować wybór godzin emisji, narzędzia 

weryfikacji wieku lub inne rozwiązania 

techniczne. Powinny być one 

proporcjonalne do potencjalnej 

szkodliwości audycji. 

 

Najbardziej szkodliwe treści, takie jak 

sceny nieuzasadnionej przemocy i 

pornografia, podlegają najsurowszym 

środkom, takim jak szyfrowanie i 

skuteczne mechanizmy kontroli 

rodzicielskiej.”; 

 

Or. en 

Uzasadnienie 

Zob. popr. 32 art. -2. 

 

Poprawka  75 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 15 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 13 – ustęp 1  
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Państwa członkowskie zapewniają, 

by dostawcy audiowizualnych usług 

medialnych na żądanie podlegający ich 

jurysdykcji zapewniali co najmniej 20 % 

udział utworów europejskich w ich 

katalogu i wyeksponowanie tych utworów. 

1. Państwa członkowskie zapewniają, 

by dostawcy audiowizualnych usług 

medialnych na żądanie podlegający ich 

jurysdykcji zapewniali co najmniej 30% 

udział utworów europejskich w ich 

katalogu i wyeksponowanie tych utworów. 

Or. en 

 

Poprawka  76 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 15 a (nowy) 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 19 – ustęp 2 

 

Obowiązujący tekst Poprawka 

 15a) w art. 19 skreśla się ust. 2; 

2. Pojedyncze spoty reklamowe i 

telesprzedażowe, poza spotami 

umieszczanymi podczas transmisji 

wydarzeń sportowych, muszą stanowić 

wyjątek. 

 

Or. en 

(Celem tej poprawki jest zmiana przepisów w obecnym akcie – art. 19 ust. 2 – do którego nie 

ma odniesienia we wniosku Komisji. Proszę jednak zauważyć, że poprawka nie daje żadnego 

zasadniczego nowego punktu w procesie przeglądu dyrektywy, lecz głównie wprowadza 

zmianę konieczną do zapewnienia spójności prawnej ze stanowiskiem sprawozdawczyń.) 

 

Poprawka  77 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 17 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 23 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Dzienny udział spotów 

reklamowych i telesprzedażowych w godz. 

1. Dzienny udział spotów 

reklamowych i telesprzedażowych w godz. 
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7:00–23:00 nie może przekraczać 20 %. 7:00–23:00 nie może przekraczać 20 %. 

Udział spotów reklamowych i 

telesprzedażowych w godz. 20:00–23:00 

nie może przekraczać 20%. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Należy zapewnić stosowną ochronę konsumenta, ponieważ przy takim dziennym limicie 

wynoszącym 20 % widzowie mogą być narażeni na większą liczbę reklam, zwłaszcza w 

porach największej oglądalności. Ograniczenie reklam w porach największej oglądalności nie 

tylko chroniłoby widzów, lecz także pozwoliłoby zagwarantować, że dochody z reklam nie 

spadną w drastyczny sposób, co pozwoli uniknąć braku odpowiedniego finansowania 

produkcji treści. 

 

Poprawka  78 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 17 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 23 – ustęp 2 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) ogłoszeń zamieszczanych przez 

nadawcę w związku z jego własnymi 

audycjami i produktami towarzyszącymi 

wywodzącymi się bezpośrednio z tych 

audycji lub audycjami innych podmiotów 

należących do tej samej grupy medialnej; 

a) ogłoszeń zamieszczanych przez 

nadawcę w związku z jego własnymi 

audycjami i produktami towarzyszącymi 

oraz usługami wywodzącymi się 

bezpośrednio z tych audycji lub audycjami, 

produktami i usługami podmiotów 

należących do tych samych nadawców; 

Or. en 

 

Poprawka  79 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 17 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 23 – ustęp 2 – litera c a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ca) reklam społecznych i apeli 

charytatywnych; 



 

PE587.655v02-00 64/79 PR\1104385PL.docx 

PL 

Or. en 

 

Poprawka  80 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 17 a (nowy) 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 26 

 

Obowiązujący tekst Poprawka 

 17a) w art. 26 wprowadza się 

następujące zmiany: 

„Artykuł 26 „Artykuł 26 

Bez uszczerbku dla art. 4, państwa 

członkowskie mogą, z należytym 

uwzględnieniem prawa unijnego, 

ustanawiać warunki inne niż warunki 

określone w art. 20 ust. 2 i art. 23 w 

odniesieniu do przekazów telewizyjnych 

przeznaczonych do odbioru wyłącznie na 

terytorium krajowym i które nie mogą być 

bezpośrednio ani pośrednio odbierane w 

żadnym z pozostałych państw 

członkowskich. 

Bez uszczerbku dla art. -2f ust. 1, 2 i 5, 

państwa członkowskie mogą, z należytym 

uwzględnieniem prawa unijnego, 

ustanawiać warunki inne niż warunki 

określone w art. 20 ust. 2 i art. 23 w 

odniesieniu do przekazów telewizyjnych 

przeznaczonych do odbioru wyłącznie na 

terytorium krajowym i które nie mogą być 

bezpośrednio ani pośrednio odbierane w 

żadnym z pozostałych państw 

członkowskich. 

Or. en 

(Celem tej poprawki jest zmiana przepisów w obecnym akcie – art. 26 – do którego nie ma 

odniesienia we wniosku Komisji. Proszę jednak zauważyć, że poprawka nie daje żadnego 

zasadniczego nowego punktu w procesie przeglądu dyrektywy, lecz głównie wprowadza 

zmianę konieczną do zapewnienia spójności prawnej ze stanowiskiem sprawozdawczyń.) 

 

Poprawka  81 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 19 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 28 a  

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Artykuł 28a skreśla się 

1. Bez uszczerbku dla art. 14 i 15 

dyrektywy 2000/31/WE państwa 
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członkowskie zapewniają, by dostawcy 

platform udostępniania plików wideo 

stosowali odpowiednie środki w celu: 

a) ochrony małoletnich przed 

treściami, które mogą zaszkodzić ich 

fizycznemu, psychicznemu lub 

moralnemu rozwojowi; 

 

b) ochrony wszystkich obywateli 

przed treściami nawołującymi do 

przemocy lub nienawiści wobec grupy 

osób lub członka takiej grupy, 

wyodrębnionych ze względu na płeć, rasę, 

kolor skóry, religię, pochodzenie lub 

przynależność narodową lub etniczną. 

 

2. 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. 

 

Środki te obejmują odpowiednio:  

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 
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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 

platform, jakie działania podjęto w 

odpowiedzi na zgłoszenie lub sygnał, o 

których mowa w lit. b). 

 

3. Do celów stosowania środków, o 

których mowa w ust. 1 i 2, państwa 

członkowskie wspierają współregulację, 

jak przewidziano w art. 4 ust. 7. 

 

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. 

 

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. 
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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. 

 

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. 

 

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. 

 

Or. en 

Uzasadnienie 

Zob. artykuł -2. popr. 32. 

 

Poprawka  82 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

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

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 29 

 

Obowiązujący tekst Poprawka 

 19a) Artykuł 29 otrzymuje następujące 

brzmienie: 
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„Artykuł 29 „Artykuł 29 

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 

mianowanych na okres trzech lat. 

Przewodniczy mu przedstawiciel Komisji i 

zbiera się on z jego inicjatywy lub na 

wniosek delegacji państwa 

członkowskiego. 

2. Zadania Komitetu Kontaktowego 

obejmują: 

2. Oprócz kompetencji, o których 

mowa w art. -2f ust. 5, art. 2 ust. 5 lit. b), 

art. 3 ust. 4, art. 4 ust. 1 i art. 4 ust. 3, 

zadania Komitetu Kontaktowego 

obejmują: 

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, a także 

dotyczących innych spraw, w odniesieniu 

do których wymianę poglądów uznaje się 

za użyteczną; 

b) wydawanie opinii z własnej 

inicjatywy lub na wniosek Komisji w 

sprawie stosowania przez państwa 

członkowskie niniejszej dyrektywy; 

b) wydawanie opinii z własnej 

inicjatywy lub na wniosek Komisji w 

sprawie stosowania przez państwa 

członkowskie niniejszej dyrektywy; 

c) pełnienie roli forum wymiany 

poglądów na tematy, które państwa 

członkowskie powinny podejmować w 

swych sprawozdaniach składanych na 

mocy art. 16 ust. 3, oraz dotyczących 

zastosowanej metodologii; 

c) pełnienie roli forum wymiany 

poglądów na tematy, które państwa 

członkowskie powinny podejmować w 

swych sprawozdaniach składanych na 

mocy art. 16 ust. 3, oraz dotyczących 

zastosowanej metodologii; 

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 z przedstawicielami organizacji 

zajmujących się transmisją, producentów, 

konsumentów, wytwórców, świadczących 

usługi, związków zawodowych i 

społeczności artystycznej; 

e) ułatwianie wymiany informacji 

między państwami członkowskimi a 

Komisją na temat bieżącego stanu i 

rozwoju działań regulacyjnych w 

e) ułatwianie wymiany informacji 

między państwami członkowskimi a 

Komisją na temat bieżącego stanu i 

rozwoju działań regulacyjnych w 
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dziedzinie audiowizualnych usług 

medialnych w świetle unijnej polityki 

audiowizualnej, a także na temat istotnych 

aspektów rozwoju technicznego; 

dziedzinie audiowizualnych usług 

medialnych w świetle unijnej polityki 

audiowizualnej, a także na temat istotnych 

aspektów rozwoju technicznego; 

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 przepisów w obecnym akcie – art. 29 – do którego nie ma 

odniesienia we wniosku Komisji. Proszę jednak zauważyć, że poprawka nie daje żadnego 

zasadniczego nowego punktu w procesie przeglądu dyrektywy, lecz głównie wprowadza 

zmianę konieczną do zapewnienia spójności prawnej ze stanowiskiem sprawozdawczyń.) 

 

Poprawka  83 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 20 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Rozdział XI – tytuł  

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

20) tytuł rozdziału XI otrzymuje 

brzmienie: 

skreśla się 

ORGANY REGULACYJNE PAŃSTW 

CZŁONKOWSKICH 

 

Or. en 

Uzasadnienie 

Należy zachować pierwotne brzmienie tytułu rozdziału XI obecnej dyrektywy 

„WSPÓŁPRACA ORGANÓW REGULACYJNYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH”. W całym 

tekście należy używać sformułowania „organ regulacyjny”. 

 

Poprawka  84 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 21 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 30 – ustęp 1 
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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 

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  85 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 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 zapewniają, by krajowe 

organy regulacyjne nie wywierały wpływu 

ex ante na decyzje redakcyjne, wybory 

redakcyjne lub układy graficzne. Ich 

obowiązki są ograniczone do 

monitorowania przepisów niniejszej 

dyrektywy, ustawodawstwa krajowego 

oraz do wypełniania obowiązków 

prawnych. Państwa członkowskie mogą 

im nadać kompetencje w zakresie 
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monitorowania przestrzegania kodeksów 

postępowania, jeżeli nie wyznaczono 

jeszcze innego organu do tego celu. 

Krajowe organy regulacyjne mogą być 

wyznaczone jako dodatkowe punkty 

przyjmowania skarg od usługobiorców. 

Or. en 

 

Poprawka  86 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 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  87 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 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 

6. Państwa członkowskie zapewniają, 

by niezależny krajowy organ regulacyjny 

dysponował oddzielnym rocznym 

budżetem. Budżet ten jest podawany do 
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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. 

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. 

Or. en 

 

Poprawka  88 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 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 

usługobiorcy 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. 

Or. en 

 

Poprawka  89 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 22 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 30 a – ustęp 3 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Zadania ERGA są następujące: (Nie dotyczy polskiej wersji językowej)
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Or. en 

 

Poprawka  90 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 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; 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka  91 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 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; 

skreśla się 

Or. en 
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Poprawka  92 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 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 oraz Komitetowi Kontaktowemu 

informacji niezbędnych do stosowania 

przepisów niniejszej dyrektywy, w 

szczególności jej art. 3 i 4; 

Or. en 

 

Poprawka  93 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 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) sporządzanie opinii, na wniosek 

Komisji, w kwestiach przewidzianych w 

art. -2f ust. 5 oraz art. 2 ust. 5b; 

Or. en 

 

Poprawka  94 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 23 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 33 – ustęp 2 
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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 wnioski służące jej 

dostosowaniu do postępu w dziedzinie 

audiowizualnych usług medialnych, 

szczególnie w świetle najnowszych 

osiągnięć technicznych, konkurencyjności 

sektora oraz stopnia umiejętności 

korzystania z mediów w każdym z państw 

członkowskich. W sprawozdaniu tym 

ocenia się także kwestię reklam 

telewizyjnych, które towarzyszą audycjom 

dla dzieci lub są do nich włączane, bądź 

treści skierowane do dzieci. 

Or. en 
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UZASADNIENIE 

 

W dniu 25 maja 2016 r. Komisja opublikowała swój wniosek w sprawie zmiany dyrektywy o 

audiowizualnych usługach medialnych.  

 

Przez ostatnią kadencję Parlament Europejski, a zwłaszcza komisja CULT, która ma 

wyłączne kompetencje w tym obszarze, wielokrotnie apelowali o taką zmianę z uwagi na 

szybki rozwój technologiczny i rynkowy, pojawienie się nowych usługodawców oraz zmiany 

zachowań konsumentów, co zatarło granice między usługami tradycyjnymi a usługami na 

żądanie. 

 

W swoich rezolucjach z dni: 19 stycznia 2016 r. pt. „W kierunku aktu o jednolitym rynku 

cyfrowym”, 12 marca 2014 r. w sprawie przygotowania do nadejścia w pełni zintegrowanych 

mediów audiowizualnych, 4 lipca 2013 r. w sprawie telewizji hybrydowej oraz 22 maja 2013 

r. w sprawie stosowania dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych Parlament 

Europejski nalegał na Komisję, aby zaktualizowała dyrektywę, a jednocześnie wydawał jasne 

wskazówki dotyczące jej przeglądu. 

 

Dlatego też sprawozdawczynie z zadowoleniem przyjmują inicjatywę Komisji, która 

zaproponowała taki przegląd w tym tak bardzo istotnym dla usług audiowizualnych 

momencie.  

 

Sprawozdawczynie pragną ustosunkować się do poniższych najważniejszych kwestii: 

 

I. Konwergencja mediów: dostosowanie przepisów dotyczących usług linearnych i 

nielinearnych, art. -2 do -2f  

 

Celem przeglądu dyrektywy jest dostosowanie obecnych przepisów do rosnącej konwergencji 

rynków medialnych i technologii w Europie. Zakres dyrektywy zostaje rozszerzony, aby 

objąć nią nie tylko tradycyjne usługi nadawania i usługi na żądanie, ale także usługi platform 

udostępniania plików wideo oraz filmy wideo stworzone przez użytkownika.  

 

Aby dostosować przepisy dotyczące tych usług i stworzyć rzeczywiście równe warunki 

działania, przeorganizowano rozdział I w celu ustanowienia wspólnych zasad dotyczących 

audiowizualnych usług medialnych, platform udostępniania plików wideo oraz filmów wideo 

stworzonych przez użytkownika. Przepisy tego rozdziału I mają zastosowanie do wszystkich 

usług wchodzących w zakres dyrektywy. Wprowadzono siedem nowych artykułów (popr. 32–

38), które łączą kilka artykułów z obecnej dyrektywy i wniosku, dotycząc: 

 

- nawoływania do przemocy lub nienawiści, dyskryminacji (art. -2), 

- ochrony małoletnich przed szkodliwymi treściami (art. -2a), 

- handlowych przekazów audiowizualnych, sponsorowania (art. -2b) i lokowania 

produktu (art. -2c), 

- ochrony utworów kinematograficznych (art. -2d), 

- praw do informacji przysługujących usługobiorcom (art. -2e), 

- współregulacji i samoregulacji oraz kodeksów postępowania (art. -2f). 

 

Takie zmiany strukturalne w dyrektywie mają podstawowe znaczenie dla zapewnienia 
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wyższego stopnia dostosowania między usługami linearnymi a nielinearnymi. Dzięki temu 

dyrektywa uwzględnia realia obecnej konwergencji mediów, a równocześnie ustanawia 

sprawiedliwe zasady konkurencji na rynkach medialnych. Ponieważ w zachowaniu 

konsumentów i konsumpcji treści nastąpiły znaczące zmiany, a także z powodu konieczności 

zapewnienia równocześnie wysokiego poziomu ochrony konsumentów i rzeczywiście 

równych warunków działalności, należy opracować takie same minimalne wymogi w 

odniesieniu do wszystkich usług audiowizualnych, tj. audiowizualnych usług medialnych oraz 

sponsorowanych filmów wideo stworzonych przez użytkownika lub filmów wideo 

stworzonych przez użytkownika.  

 

II. Ochrona małoletnich 

 

Sprawozdawczynie pragną utrzymać wysoki poziom ochrony małoletnich dzięki 

stopniowaniu jej według powagi możliwego szkodliwego wpływu, o czym mowa w art. -2 

ust. 1 lit. b) oraz ust. 2 (popr. 32). 

 

Sprawozdawczynie chciałyby podkreślić, że istnieją techniczne sposoby na identyfikację 

szkodliwych treści i ich eliminowanie. Jednakże instrumenty takie nie mogą ograniczać 

swobody komunikacji. Zasada zgłaszania i usuwania nielegalnych treści, o której mowa w art. 

14 i 15 dyrektywy 2000/31/WE (dyrektywa o handlu elektronicznym), ma zatem 

zastosowanie.  

 

 

III. Współregulacyjne i samoregulacyjne kodeksy postępowania  

 

Sprawozdawczynie nie popierają propozycji Komisji dotyczącej pełnej harmonizacji w 

postaci współ- i samoregulacji w przypadku usług platform udostępniania plików wideo. 

Ponieważ celem dyrektywy jest zwykłe skoordynowanie krajowych strategii politycznych, 

powstaje minimalny poziom harmonizacji, umożliwiający państwom członkowskim 

wprowadzenie bardziej rygorystycznych przepisów.  

 

Do zapewnienia spójności mają posłużyć współregulacyjne i samoregulacyjne kodeksy 

postępowania, o których mowa w art. -2f (popr. 38). Jeżeli jakieś państwo członkowskie 

dowiedzie, że kodeks postępowania nie jest skuteczny, ma prawo wprowadzić akty 

ustawodawcze w danej kwestii.  

 

IV. Przepisy dotyczące ilości reklam, przekazy handlowe i lokowanie produktu 

 

Konieczna jest większa elastyczność w przepisach dotyczących ilości reklam. 

 

W przepisach dotyczących długości spotów reklamowych, o ile konieczna jest większa 

elastyczność, trzeba też utrzymać wystarczający poziom ochrony konsumentów. 

Proponowany dzienny limit w wys. 20 % mógłby narazić widzów na nadmierną ilość reklamy 

w porach największej oglądalności. Dlatego też sprawozdawczynie sugerują w art. 23 ust. 1 

(popr. 77), żeby stosować bardziej rygorystyczne limity w godz. 20.00–23.00, tj. 20 % w tym 

czasie.  

 

Ponadto przepis dotyczący nadmiernego eksponowania w odniesieniu do lokowania produktu 

powinien zostać zachowany w nowym art. -2c dyrektywy (popr. 35). 
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Nadal należy ograniczać przekazy handlowe dotyczące napojów alkoholowych, tytoniu i 

produktów medycznych. 

 

Ograniczenia w odniesieniu do przekazów handlowych dotyczących żywienia powinno się 

uzgodnić w ramach kodeksów postępowania, aby uzyskać wyższy poziom ochrony.  

 

V. Promocja europejskich utworów audiowizualnych  

 

Sprawozdawczynie z zadowoleniem przyjmują propozycję Komisji dotyczącą nasilenia 

promocji europejskich utworów audiowizualnych. Dostawcy audiowizualnych usług 

medialnych na żądanie powinni wspierać produkcję i dystrybucję utworów europejskich, 

zapewniając minimalny wynoszący 30 % udział utworów europejskich w ich katalogach oraz 

odpowiednie wyeksponowanie tych utworów (popr. 75). 

 

Sprawozdawczynie sugerują także w motywie 21 (popr. 16), aby państwa członkowskie 

dopilnowały, by podmioty praw podlegające ich jurysdykcji znakowały w swoich 

metadanych treści audiowizualne zaklasyfikowane jako utwory europejskie i udostępniały je 

usługodawcom, którzy będą mogli łatwo ustalić, czy utwory są europejskie.  

 

VI. Europejska Grupa Regulatorów Audiowizualnych Usług Medialnych (ERGA)  

 

Sprawozdawczynie doceniają wkład ERGA jako organu informacyjnego i konsultacyjnego. 

Uważają jednak, że aby utrzymać prerogatywy państw członkowskich, nie powinna ona mieć 

żadnych uprawnień w zakresie podejmowania decyzji. Natomiast należy dać więcej 

uprawnień Komitetowi Kontaktowemu, powołanemu na mocy art. 29 obecnej dyrektywy 

(popr. 82).  

 

Komitet Kontaktowy powinien być jedynie właściwy do podejmowania decyzji, w tym 

dotyczących opinii sporządzonych przez ERGA. W związku z tym odpowiednio zmieniono 

art. -2f, art. 2 ust. 5b, art. 3 ust. 4, art. 4 ust. 1 oraz art. 4 ust. 3 (popr. 38, popr. 42, popr. 51, 

popr. 54, popr. 55, popr. 56 i popr. 57). 

 

VII. Dostępność  

 

Sprawozdawczynie sugerują, żeby przepisy dotyczące dostępności pozostały w tekście 

dyrektywy. Zmieniono art. 7 obecnej dyrektywy: od dostawców usług medialnych wymaga 

się zwiększonych działań w zakresie dostępności usług dla osób z upośledzeniami wzroku lub 

słuchu. Dostępność ta powinna zostać osiągnięta do końca 2027 r. Proponowane 

sformułowanie (popr. 67) uwzględnia Konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, a 

jednocześnie pozostawia wystarczający margines swobody na określenie sposobu realizacji 

tego celu.  

 

VIII. Inne kwestie 

 

– Audycje, których znaczną część widzów stanowią dzieci 

 

Sprawozdawczynie uważają, że określenie proponowane przez Komisję we wniosku nie jest 

jasne ani zgodne z prawem, gdyż programy pierwotnie nieprzeznaczone dla dzieci, takie jak 
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transmisje sportowe czy telewizyjne konkursy piosenki, mogą się znaleźć w tej kategorii.  

 

Sprawozdawczynie sugerują pozostawienie obecnych sformułowań „widzowie-dzieci” oraz 

„audycje dla dzieci” w motywie 16 (popr. 12), a także art. -2c, art. 10 i art. 33 ust. 2 (popr. 35, 

popr. 72 i popr. 94). 

 

– Stosowne eksponowanie audiowizualnych usług medialnych w interesie ogólnym (art. 9a) 

 

Aby utrzymać pluralizm i różnorodność mediów, państwa członkowskie mają prawo 

przyjmować środki zapewniające stosowne eksponowanie audiowizualnych usług medialnych 

w interesie ogólnym (popr. 70).  

 

– Ochrona integralności sygnału dostawców usług medialnych (motyw 13a) 

 

Sprawą najwyższej wagi jest zagwarantowanie integralności sygnału dostawców usług 

medialnych.  Osoby trzecie inne niż usługobiorcy nie powinny mieć możliwości zmiany 

programów i usług bez zgody danego dostawcy usług medialnych (popr. 10). 

 

 


