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Poprawka   20 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte, Isabella Adinolfi 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Umocowanie 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 

Unii Europejskiej, w szczególności jego 

art. 53 ust. 1 i art. 62, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 

Unii Europejskiej, w szczególności jego 

art. 53 ust. 1, art. 62 oraz art. 168 ust. 1 i 5, 

Or. en 

 

Poprawka   21 

Mihai Ţurcanu, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Umocowanie 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 

Unii Europejskiej, w szczególności jego 

art. 53 ust. 1 i art. 62, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 

Unii Europejskiej, w szczególności jego 

art. 53 ust. 1, art. 62 i art. 168, 

Or. ro 

 

Poprawka   22 

Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach, Glenis Willmott, Emilian Pavel, Nessa 

Childers, Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Umocowanie 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 

Unii Europejskiej, w szczególności jego 

art. 53 ust. 1 i art. 62, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 

Unii Europejskiej, w szczególności jego 

art. 53 ust. 1, art. 62 i art. 168, 

Or. en 
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Poprawka   23 

Lynn Boylan 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Umocowanie 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 

Unii Europejskiej, w szczególności jego 

art. 53 ust. 1 i art. 62, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 

Unii Europejskiej, w szczególności jego 

art. 53 ust. 1, art. 62 i art. 168, 

Or. en 

 

Poprawka   24 

Notis Marias 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Umocowanie 1 a (nowe) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 – uwzględniając Protokół (nr 1) do 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej w sprawie roli parlamentów 

narodowych w Unii Europejskiej, 

Or. el 

 

Poprawka   25 

Notis Marias 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Umocowanie 1 b (nowe) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 – uwzględniając Protokół (nr 2) do 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej (TFUE) w sprawie 

stosowania zasad pomocniczości i 

proporcjonalności, 

Or. el 
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Poprawka   26 

Notis Marias 

 

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 

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. 

(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. Rynek 

mediów audiowizualnych zmienia się w 

szybkim tempie w związku z większym 

zintegrowaniem telewizji i usług 

dystrybuowanych przez internet. 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 

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. 

_________________ _________________ 

27 Dyrektywa 89/552/EWG Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 3 października 

1989 r. w sprawie koordynacji niektórych 

przepisów ustawowych, wykonawczych 

27 Dyrektywa 89/552/EWG Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 3 października 

1989 r. w sprawie koordynacji niektórych 

przepisów ustawowych, wykonawczych 
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i administracyjnych państw członkowskich 

dotyczących świadczenia audiowizualnych 

usług medialnych (dyrektywa 

o audiowizualnych usługach medialnych) 

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

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. el 

 

Poprawka   27 

Marc Joulaud 

 

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 

(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 



 

AM\1112182PL.docx 7/117 PE595.453v03-00 

 PL 

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 

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. 

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 

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, 

media społecznościowe i dostawcy 

platform udostępniania plików wideo, 

zdołali już ugruntować swoją pozycję. 

_________________ _________________ 

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 

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 
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telewizyjnej działalności transmisyjnej 

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

telewizyjnej działalności transmisyjnej 

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

Or. fr 

 

Poprawka   28 

Marc Joulaud 

 

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 

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 

(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 

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. 

W zakresie, w jakim media 
społecznościowe stanowią ważny dla 

konsumentów środek dostępu do 

informacji oraz opierają się w coraz 

większym stopniu na treściach 

audiowizualnych generowanych lub 

udostępnianych przez użytkowników, 

media społecznościowe należy włączyć w 

zakres niniejszej dyrektywy, jeżeli 

mieszczą 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 
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wideo nieobjętej odpowiedzialnością 

redakcyjną. W takich przypadkach na 

dostawcach mających odpowiedzialność 

redakcyjną będzie ciążył obowiązek 

przestrzegania przepisów niniejszej 

dyrektywy. 

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. fr 

 

Poprawka   29 

Lynn Boylan 

 

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 

(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. Kwestie te powinny być 

uwzględniane w kodeksach współregulacji 

przyjmowanych w dziedzinach 

koordynowanych na podstawie przepisów 

niniejszej dyrektywy. 
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docelowych wskaźników i wyznaczenie 

celów umożliwiających regularne, 

przejrzyste i niezależne monitorowanie 

oraz ocenę celów realizowanych przez 

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. 

_________________ _________________ 

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

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

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

regulation 

 

Or. en 

 

Poprawka   30 

Notis Marias 

 

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 

(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 
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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 

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. 

lepszej samoregulacji i współregulacji, i 

mogą one stanowić przydatne środki 

pomocnicze lub uzupełniające służące 

działaniom ustawodawczym.  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 

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. el 

 

Poprawka   31 

Notis Marias 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 8 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(8) W celu zagwarantowania spójności 

i zapewnienia pewności przedsiębiorstwom 

oraz organom państw członkowskich 

należy odpowiednio uspójnić pojęcie 

„nawoływania do nienawiści” z definicją 

zawartą w decyzji ramowej Rady 

(8) W celu zagwarantowania spójności 

i zapewnienia pewności przedsiębiorstwom 

oraz organom państw członkowskich 

należy odpowiednio uspójnić pojęcie 

„nawoływania do nienawiści” z definicją 

zawartą w decyzji ramowej Rady 
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2008/913/WSiSW z dnia 28 listopada 2008 

r. w sprawie zwalczania pewnych form i 

przejawów rasizmu i ksenofobii za pomocą 

środków prawnokarnych, która definiuje 

mowę nienawiści jako „publiczne 

nawoływanie do przemocy lub 

nienawiści”. Ujednolicenie powinno 

dotyczyć między innymi powodów, na tle 

których dochodzi do nawoływania do 

przemocy lub nienawiści. 

2008/913/WSiSW z dnia 28 listopada 2008 

r. w sprawie zwalczania pewnych form i 

przejawów rasizmu i ksenofobii za pomocą 

środków prawnokarnych, która definiuje 

mowę nienawiści jako „publiczne 

nawoływanie do przemocy lub nienawiści” 

pociągające za sobą sankcje. 

Ujednolicenie powinno dotyczyć między 

innymi powodów, na tle których dochodzi 

do nawoływania do przemocy lub 

nienawiści. 

Or. el 

 

Poprawka   32 

Lynn Boylan 

 

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 grupom szczególnie 

narażonym, takim jak małoletni, 

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 grup szczególnie narażonych, 

takich jak małoletni. Można to zapewnić 

np. poprzez wprowadzenie systemu 

oznaczeń treści określających charakter 

danych treści. Oznaczenia treści mogą 

mieć postać pisemną, graficzną lub 

dźwiękową. 

Or. en 

 

Poprawka   33 

Frédérique Ries, Jasenko Selimovic 
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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 do zamieszczania 

dostatecznych informacji na temat treści, 

które mogą zaszkodzić fizycznemu lub 

psychicznemu 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 

 

Poprawka   34 

Frédérique Ries, Jasenko Selimovic 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 9 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (9a) Prawo osób niepełnosprawnych i 

osób starszych do integracji i uczestnictwa 

w życiu społecznym i kulturalnym jest 

związane ze świadczeniem dostępnych 

audiowizualnych usług medialnych. 

Państwa członkowskie powinny zatem 

podjąć właściwe i proporcjonalne środki 

na rzecz zagwarantowania, by dostawcy 

usług medialnych podlegający ich 

jurysdykcji aktywnie dążyli do jak 

najszybszego udostępnienia treści osobom 

z upośledzeniami wzroku lub słuchu. 

Or. en 
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Poprawka   35 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte, Isabella Adinolfi 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 9 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (9a) Ważne jest, aby działania 

regulacyjne ograniczały możliwość 

styczności osób, które znajdują się w 

niekorzystnej sytuacji z różnych przyczyn 

(społecznych, gospodarczych, 

psychologicznych, zdrowotnych itp.), z 

ideami lub wartościami utwierdzającymi 

ich we własnym sposobie postrzegania 

swojej niekorzystnej sytuacji. Równie 

istotne jest unikanie działań 

perswazyjnych, które przedstawiają 

stosowanie produktu lub usługi jako 

oczywiste, bezpośrednie rozwiązanie 

niekorzystnej sytuacji. 

Or. en 

 

Poprawka   36 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 9 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (9a) Należy wzmocnić obowiązujące 

przepisy dotyczące ułatwiania dostępu do 

usług medialnych osobom z 

upośledzeniami wzroku lub słuchu w celu 

zapewnienia, aby wysiłki podejmowane 

przez państwa członkowskie i dostawców 

usług medialnych były rozwijane i 

kontynuowane. 

Or. en 

 



 

AM\1112182PL.docx 15/117 PE595.453v03-00 

 PL 

Poprawka   37 

Renate Sommer 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 10 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(10) Na szczeblu krajowym i 

międzynarodowym stosowane są pewne 

powszechnie uznawane wytyczne 

dotyczące żywienia, np. model profilu 

składników odżywczych opracowany przez 

Biuro Regionalne WHO dla Europy, w 

celu klasyfikacji żywności według 

składników odżywczych w kontekście 

telewizyjnej reklamy żywności skierowanej 

do dzieci. Należy zachęcać państwa 

członkowskie, by stosowały 

samoregulacyjne lub współregulacyjne 

kodeksy postępowania w celu skutecznego 

ograniczania 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. 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka   38 

Lynn Boylan 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 10 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(10) Na szczeblu krajowym i 

międzynarodowym stosowane są pewne 

powszechnie uznawane wytyczne 

dotyczące żywienia, np. model profilu 

składników odżywczych opracowany przez 

Biuro Regionalne WHO dla Europy, w 

(10) Na szczeblu krajowym i 

międzynarodowym stosowane są pewne 

powszechnie uznawane wytyczne 

dotyczące żywienia, np. model profilu 

składników odżywczych opracowany przez 

Biuro Regionalne WHO dla Europy, w 
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celu klasyfikacji żywności według 

składników odżywczych w kontekście 

telewizyjnej reklamy żywności 

skierowanej do dzieci. Należy zachęcać 

państwa członkowskie, by stosowały 

samoregulacyjne lub współregulacyjne 

kodeksy postępowania w celu skutecznego 

ograniczania 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. 

celu klasyfikacji żywności według 

składników odżywczych w kontekście 

telewizyjnej reklamy żywności 

skierowanej do grup szczególnie 

narażonych, takich jak dzieci. Należy 

zachęcać państwa członkowskie, by 

stosowały regulacje i współregulacyjne 

kodeksy postępowania w celu skutecznego 

uniemożliwiania kontaktu grup 

szczególnie narażonych, takich jak dzieci i 

małoletni, 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. 

Or. en 

 

Poprawka   39 

Elisabetta Gardini, Julie Girling, Françoise Grossetête 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 10 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(10) Na szczeblu krajowym i 

międzynarodowym stosowane są pewne 

powszechnie uznawane wytyczne 

dotyczące żywienia, np. model profilu 

składników odżywczych opracowany przez 

Biuro Regionalne WHO dla Europy, w 

celu klasyfikacji żywności według 

składników odżywczych w kontekście 

telewizyjnej reklamy żywności 

skierowanej do dzieci. Należy zachęcać 

państwa członkowskie, by stosowały 

samoregulacyjne lub współregulacyjne 

kodeksy postępowania w celu skutecznego 

ograniczania kontaktu dzieci i małoletnich 

z handlowymi przekazami 

audiowizualnymi dotyczącymi żywności i 

napojów, które posiadają dużą zawartość 

soli, cukru lub tłuszczu lub są w inny 

(10) Na szczeblu krajowym i 

międzynarodowym stosowane są pewne 

powszechnie uznawane wytyczne 

dotyczące żywienia w celu klasyfikacji 

żywności według składników odżywczych 

w kontekście telewizyjnej reklamy 

żywności skierowanej do dzieci. Należy 

zachęcać państwa członkowskie, by 

stosowały samoregulacyjne lub 

współregulacyjne kodeksy postępowania, 

takie jak inicjatywa EU Pledge i inne 

inicjatywy opracowane w ramach 

platformy ds. żywienia, aktywności 

fizycznej i zdrowia, która działa pod 

przewodnictwem Komisji, w celu 

skutecznego ograniczania kontaktu dzieci z 

handlowymi przekazami audiowizualnymi 

dotyczącymi żywności i napojów, które 
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sposób niezgodne z krajowymi lub 

międzynarodowymi wytycznymi 

dotyczącymi żywienia. 

posiadają dużą zawartość soli, cukru lub 

tłuszczu lub są w inny sposób niezgodne z 

krajowymi lub międzynarodowymi 

wytycznymi dotyczącymi żywienia. 

Or. en 

 

Poprawka   40 

Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach, Glenis Willmott, Emilian Pavel, Nessa 

Childers, Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 10 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(10) Na szczeblu krajowym i 

międzynarodowym stosowane są pewne 

powszechnie uznawane wytyczne 

dotyczące żywienia, np. model profilu 

składników odżywczych opracowany przez 

Biuro Regionalne WHO dla Europy, w 

celu klasyfikacji żywności według 

składników odżywczych w kontekście 

telewizyjnej reklamy żywności 

skierowanej do dzieci. Należy zachęcać 

państwa członkowskie, by stosowały 

samoregulacyjne lub współregulacyjne 

kodeksy postępowania w celu skutecznego 

ograniczania 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. 

(10) Na szczeblu krajowym i 

międzynarodowym stosowane są pewne 

powszechnie uznawane wytyczne 

dotyczące żywienia, np. model profilu 

składników odżywczych opracowany przez 

Biuro Regionalne WHO dla Europy, w 

celu klasyfikacji żywności według 

składników odżywczych w kontekście 

telewizyjnej reklamy żywności 

skierowanej do dzieci. Państwa 

członkowskie powinny minimalizować 

kontakt dzieci i małoletnich z handlowymi 

przekazami audiowizualnymi dotyczącymi 

żywności i napojów, które posiadają dużą 

zawartość soli, cukru lub tłuszczu według 

modelu profilu składników odżywczych 

opracowanego przez Biuro Regionalne 

WHO dla Europy. 

Or. en 

 

Poprawka   41 

Mihai Ţurcanu, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 
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Motyw 10 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(10) Na szczeblu krajowym i 

międzynarodowym stosowane są pewne 

powszechnie uznawane wytyczne 

dotyczące żywienia, np. model profilu 

składników odżywczych opracowany przez 

Biuro Regionalne WHO dla Europy, w 

celu klasyfikacji żywności według 

składników odżywczych w kontekście 

telewizyjnej reklamy żywności 

skierowanej do dzieci. Należy zachęcać 

państwa członkowskie, by stosowały 

samoregulacyjne lub współregulacyjne 
kodeksy postępowania w celu skutecznego 

ograniczania 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. 

(10) Na szczeblu krajowym i 

międzynarodowym stosowane są pewne 

powszechnie uznawane wytyczne 

dotyczące żywienia, np. model profilu 

składników odżywczych opracowany przez 

Biuro Regionalne WHO dla Europy, w 

celu klasyfikacji żywności według 

składników odżywczych w kontekście 

telewizyjnej reklamy żywności 

skierowanej do dzieci. Należy zachęcać 

państwa członkowskie do zapewniania, by 

kodeksy postępowania ograniczały do 

minimum kontakt 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. 

Or. ro 

 

Poprawka   42 

Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 10 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(10) Na szczeblu krajowym i 

międzynarodowym stosowane są pewne 

powszechnie uznawane wytyczne 

dotyczące żywienia, np. model profilu 

składników odżywczych opracowany przez 

Biuro Regionalne WHO dla Europy, w 

celu klasyfikacji żywności według 

składników odżywczych w kontekście 

telewizyjnej reklamy żywności 

skierowanej do dzieci. Należy zachęcać 

(10) Na szczeblu krajowym i 

międzynarodowym stosowane są pewne 

powszechnie uznawane wytyczne 

dotyczące żywienia, np. model profilu 

składników odżywczych opracowany przez 

Biuro Regionalne WHO dla Europy, w 

celu klasyfikacji żywności według 

składników odżywczych w kontekście 

telewizyjnej reklamy żywności 

skierowanej do dzieci. Państwa 
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państwa członkowskie, by stosowały 

samoregulacyjne lub współregulacyjne 

kodeksy postępowania w celu skutecznego 

ograniczania 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. 

członkowskie powinny zapewnić 

stosowanie samoregulacyjnych i 

współregulacyjnych kodeksów 
postępowania w celu skutecznego 

ograniczania 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. 

Or. it 

 

Poprawka   43 

Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 10 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (10a) Ponadto państwa członkowskie 

powinny zapewnić stosowanie 

samoregulacyjnych i współregulacyjnych 

kodeksów postępowania w celu 

skutecznego ograniczania kontaktu dzieci 

i małoletnich z handlowymi przekazami 

audiowizualnymi dotyczącymi promocji 

gier hazardowych. Na szczeblu UE i 

krajowym istnieją pewne systemy 

współregulacji lub samoregulacji służące 

zapewnieniu odpowiedzialnego 

promowania gier hazardowych, między 

innymi w handlowych przekazach 

audiowizualnych. Należy nadal wspierać 

tego rodzaju systemy, w szczególności te 

służące zapewnieniu zamieszczania wraz z 

promocyjnymi przekazami 

audiowizualnymi dotyczącymi gier 

hazardowych ostrzeżeń dotyczących 

odpowiedzialnego korzystania z tych gier. 

Or. it 
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Poprawka   44 

Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach, Glenis Willmott, Emilian Pavel, Nessa 

Childers, Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 11 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(11) Należy również zachęcać państwa 

członkowskie, by stosowały 

samoregulacyjne lub współregulacyjne 

kodeksy postępowania w celu skutecznego 

ograniczania kontaktu dzieci i małoletnich 

z handlowymi przekazami 

audiowizualnymi dotyczącymi napojów 

alkoholowych. Na szczeblu UE i 

krajowym istnieją pewne systemy 

współregulacji lub samoregulacji służące 

zapewnieniu odpowiedzialnego 

marketingu napojów alkoholowych, 

między innymi w handlowych przekazach 

audiowizualnych. Należy nadal wspierać 

tego rodzaju systemy, w szczególności te 

służące zapewnieniu zamieszczania wraz z 

handlowymi przekazami audiowizualnymi 

dotyczącymi napojów alkoholowych 

ostrzeżeń dotyczących odpowiedzialnego 

spożywania alkoholu. 

(11) Państwa członkowskie powinny 

zapewnić stosowanie kodeksów 
postępowania w celu zagwarantowania 

odpowiedzialnych przekazów 

audiowizualnych dotyczących napojów 

alkoholowych. Należy minimalizować 

kontakt dzieci i małoletnich z handlowymi 

przekazami audiowizualnymi dotyczącymi 

napojów alkoholowych. 

Or. en 

 

Poprawka   45 

Lynn Boylan 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 11 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(11) Należy również zachęcać państwa 

członkowskie, by stosowały 

samoregulacyjne lub współregulacyjne 

kodeksy postępowania w celu skutecznego 

(11) Należy zachęcać państwa 

członkowskie, by stosowały regulacje i 

współregulacyjne kodeksy postępowania w 

celu skutecznego uniemożliwiania i 
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ograniczania kontaktu dzieci i małoletnich 

z handlowymi przekazami 

audiowizualnymi dotyczącymi napojów 

alkoholowych. Na szczeblu UE i 

krajowym istnieją pewne systemy 

współregulacji lub samoregulacji służące 

zapewnieniu odpowiedzialnego 

marketingu napojów alkoholowych, 

między innymi w handlowych przekazach 

audiowizualnych. Należy nadal wspierać 

tego rodzaju systemy, w szczególności te 

służące zapewnieniu zamieszczania wraz z 

handlowymi przekazami audiowizualnymi 

dotyczącymi napojów alkoholowych 

ostrzeżeń dotyczących odpowiedzialnego 

spożywania alkoholu. 

ograniczania kontaktu grup szczególnie 

narażonych, takich jak dzieci i małoletni, 

z handlowymi przekazami 

audiowizualnymi dotyczącymi napojów 

alkoholowych. 

Or. en 

 

Poprawka   46 

Notis Marias 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 11 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(11) Należy również zachęcać państwa 

członkowskie, by stosowały 

samoregulacyjne lub współregulacyjne 

kodeksy postępowania w celu skutecznego 

ograniczania kontaktu dzieci i małoletnich 

z handlowymi przekazami 

audiowizualnymi dotyczącymi napojów 

alkoholowych. Na szczeblu UE i krajowym 

istnieją pewne systemy współregulacji lub 

samoregulacji służące zapewnieniu 

odpowiedzialnego marketingu napojów 

alkoholowych, między innymi w 

handlowych przekazach audiowizualnych. 

Należy nadal wspierać tego rodzaju 

systemy, w szczególności te służące 

zapewnieniu zamieszczania wraz z 

handlowymi przekazami audiowizualnymi 

dotyczącymi napojów alkoholowych 

(11) Należy również zachęcać państwa 

członkowskie, by stosowały 

samoregulacyjne lub współregulacyjne 

kodeksy postępowania w celu skutecznego 

ograniczania kontaktu dzieci i małoletnich 

z niewłaściwymi handlowymi przekazami 

audiowizualnymi dotyczącymi napojów 

alkoholowych. Na szczeblu UE i krajowym 

istnieją pewne systemy współregulacji lub 

samoregulacji służące zapewnieniu 

odpowiedzialnego marketingu napojów 

alkoholowych, między innymi w 

handlowych przekazach audiowizualnych. 

Należy nadal wspierać tego rodzaju 

systemy, w szczególności te służące 

zapewnieniu zamieszczania wraz z 

handlowymi przekazami audiowizualnymi 

dotyczącymi napojów alkoholowych 
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ostrzeżeń dotyczących odpowiedzialnego 

spożywania alkoholu. 

ostrzeżeń dotyczących odpowiedzialnego 

spożywania alkoholu. 

Or. el 

 

Poprawka   47 

Mihai Ţurcanu, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 11 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(11) Należy również zachęcać państwa 

członkowskie, by stosowały 

samoregulacyjne lub współregulacyjne 

kodeksy postępowania w celu skutecznego 

ograniczania kontaktu dzieci i małoletnich 

z handlowymi przekazami 

audiowizualnymi dotyczącymi napojów 

alkoholowych. Na szczeblu UE i krajowym 

istnieją pewne systemy współregulacji lub 

samoregulacji służące zapewnieniu 

odpowiedzialnego marketingu napojów 

alkoholowych, między innymi w 

handlowych przekazach audiowizualnych. 

Należy nadal wspierać tego rodzaju 

systemy, w szczególności te służące 

zapewnieniu zamieszczania wraz z 

handlowymi przekazami audiowizualnymi 

dotyczącymi napojów alkoholowych 

ostrzeżeń dotyczących odpowiedzialnego 

spożywania alkoholu. 

(11) Jeśli państwo członkowskie 

decyduje się na współregulację, należy 

również skutecznie ją wykorzystywać w 

celu ograniczania kontaktu dzieci i 

małoletnich z handlowymi przekazami 

audiowizualnymi dotyczącymi napojów 

alkoholowych. Na szczeblu UE i krajowym 

istnieją pewne systemy współregulacji lub 

samoregulacji służące zapewnieniu 

odpowiedzialnego marketingu napojów 

alkoholowych, między innymi w 

handlowych przekazach audiowizualnych. 

Należy nadal wspierać tego rodzaju 

systemy, w szczególności te służące 

zapewnieniu zamieszczania wraz z 

handlowymi przekazami audiowizualnymi 

dotyczącymi napojów alkoholowych 

ostrzeżeń dotyczących odpowiedzialnego 

spożywania alkoholu. 

Or. ro 

 

Poprawka   48 

Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 11 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 
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(11) Należy również zachęcać państwa 

członkowskie, by stosowały 

samoregulacyjne lub współregulacyjne 

kodeksy postępowania w celu skutecznego 

ograniczania kontaktu dzieci i małoletnich 

z handlowymi przekazami 

audiowizualnymi dotyczącymi napojów 

alkoholowych. Na szczeblu UE i krajowym 

istnieją pewne systemy współregulacji lub 

samoregulacji służące zapewnieniu 

odpowiedzialnego marketingu napojów 

alkoholowych, między innymi w 

handlowych przekazach audiowizualnych. 

Należy nadal wspierać tego rodzaju 

systemy, w szczególności te służące 

zapewnieniu zamieszczania wraz z 

handlowymi przekazami audiowizualnymi 

dotyczącymi napojów alkoholowych 

ostrzeżeń dotyczących odpowiedzialnego 

spożywania alkoholu. 

(11) Państwa członkowskie powinny 

również zapewnić stosowanie 

samoregulacyjnych i współregulacyjnych 

kodeksów postępowania w celu 

skutecznego ograniczania kontaktu dzieci i 

małoletnich z handlowymi przekazami 

audiowizualnymi dotyczącymi napojów 

alkoholowych. Na szczeblu UE i krajowym 

istnieją pewne systemy współregulacji lub 

samoregulacji służące zapewnieniu 

odpowiedzialnego marketingu napojów 

alkoholowych, między innymi w 

handlowych przekazach audiowizualnych. 

Należy nadal wspierać tego rodzaju 

systemy, w szczególności te służące 

zapewnieniu zamieszczania wraz z 

handlowymi przekazami audiowizualnymi 

dotyczącymi napojów alkoholowych 

ostrzeżeń dotyczących odpowiedzialnego 

spożywania alkoholu. 

Or. it 

 

Poprawka   49 

Lynn Boylan 

 

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 

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. 

Or. en 
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Poprawka   50 

Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach, Glenis Willmott, Emilian Pavel, Nessa 

Childers, Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

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 

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. 

Or. en 

 

Poprawka   51 

Christel Schaldemose 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 12 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (12a) Państwa członkowskie wzywa się 

do opracowania przepisów ramowych 

dotyczących czasu największej 

oglądalności, które będzie można 

wykorzystać przy stosowaniu przepisów 

niniejszej dyrektywy i które odnoszą się do 

ochrony małoletnich. 

Or. da 
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Poprawka   52 

Marc Joulaud 

 

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 

reklamy, zapewniło większy wybór 

widzom, którzy mogą bez problemu 

przechodzić z jednej oferty na inną. 

skreśla się 

Or. fr 

 

Poprawka   53 

Lynn Boylan 

 

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 

reklamy, zapewniło większy wybór 

widzom, którzy mogą bez problemu 

przechodzić z jednej oferty na inną. 

skreśla się 
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Or. en 

 

Poprawka   54 

Christel Schaldemose 

 

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 

reklamy, zapewniło większy wybór 

widzom, którzy mogą bez problemu 

przechodzić z jednej oferty na inną. 

skreśla się 

Or. da 

 

Poprawka   55 

Lynn Boylan 

 

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 

(14) Na treść audycji sponsorowanych 

nie można wywierać wpływu w sposób 

naruszający niezależność redakcyjną 

dostawcy audiowizualnych usług 

medialnych. 
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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. 

Or. en 

 

Poprawka   56 

Lynn Boylan 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 15 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(15) Liberalizacja przepisów 

dotyczących lokowania produktów nie 

przyniosła oczekiwanego wzrostu 

popularności tej formy handlowego 

przekazu audiowizualnego. W 

szczególności ogólny zakaz lokowania 

produktu, przewidujący pewne wyjątki, 

nie doprowadził do zapewnienia pewności 

prawa dostawcom audiowizualnych usług 

medialnych. Lokowanie produktu należy 

zatem dopuścić we wszystkich rodzajach 

audiowizualnych usług medialnych, z 

zastrzeżeniem wyjątków. 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka   57 

Christel Schaldemose 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 15 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(15) Liberalizacja przepisów 

dotyczących lokowania produktów nie 

przyniosła oczekiwanego wzrostu 

popularności tej formy handlowego 

przekazu audiowizualnego. W 

szczególności ogólny zakaz lokowania 

produktu, przewidujący pewne wyjątki, nie 

doprowadził do zapewnienia pewności 

prawa dostawcom audiowizualnych usług 

medialnych. Lokowanie produktu należy 

zatem dopuścić we wszystkich rodzajach 

audiowizualnych usług medialnych, z 

zastrzeżeniem wyjątków. 

(15) Lokowanie produktu z zasady 

powinno być zakazane. Jednakże w 

przypadku niektórych rodzajów audycji 

właściwe jest dopuszczenie odstępstw 

wymienionych w wykazie wyjątków. 

Państwo członkowskie powinno mieć 

możliwość całkowitego lub częściowego 

niestosowania tych odstępstw, 

przykładowo przez dopuszczenie 
lokowania produktu jedynie w audycjach, 

które nie zostały wyprodukowane 

wyłącznie w tym państwie członkowskim. 

Or. da 

 

Poprawka   58 

Notis Marias 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 15 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(15) Liberalizacja przepisów 

dotyczących lokowania produktów nie 

przyniosła oczekiwanego wzrostu 

popularności tej formy handlowego 

przekazu audiowizualnego. W 

szczególności ogólny zakaz lokowania 

produktu, przewidujący pewne wyjątki, nie 

doprowadził do zapewnienia pewności 

prawa dostawcom audiowizualnych usług 

medialnych. Lokowanie produktu należy 

zatem dopuścić we wszystkich rodzajach 

audiowizualnych usług medialnych, z 

zastrzeżeniem wyjątków. 

(15) Liberalizacja przepisów 

dotyczących lokowania produktów nie 

przyniosła oczekiwanego wzrostu 

popularności tej formy handlowego 

przekazu audiowizualnego. W 

szczególności ogólny zakaz lokowania 

produktu, przewidujący pewne wyjątki, nie 

doprowadził do zapewnienia pewności 

prawa dostawcom audiowizualnych usług 

medialnych. Lokowanie produktu należy 

zatem dopuścić we wszystkich rodzajach 

audiowizualnych usług medialnych, z 

zastrzeżeniem wyjątków, ponieważ może 

to generować przychody dla dostawców 

audiowizualnych usług medialnych. 

Or. el 
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Poprawka   59 

Lynn Boylan 

 

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 zasadniczo 

nie powinno być dopuszczalne. 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. Dopuszczenie lokowania 

produktu w 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   60 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 16 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 
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(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, 

audycjach edukacyjnych, audycjach 

sportowych oraz innych rodzajach 

audycji, 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. 

Or. nl 

 

Poprawka   61 

Frédérique Ries, Jasenko Selimovic 

 

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 

(16) Lokowanie produktu nie powinno 

być dopuszczalne w audycjach 

informacyjnych i publicystycznych, 

audycjach dotyczących spraw 

konsumenckich, audycjach religijnych oraz 

audycjach dla dzieci. W szczególności, jak 
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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. 

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 dla dzieci oraz w 

audycjach przeznaczonych dla rodzin, 

takich jak audycje muzyczne lub relacje z 

wydarzeń sportowych. 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 

Uzasadnienie 

Jeśli chodzi o audycje telewizyjne podlegające obostrzeniom w zakresie reklamy, istotne jest 

uwzględnienie również audycji przeznaczonych dla rodzin, których widzami są zarówno 

dorośli, jak i dzieci, i które odzwierciedlają częste nawyki związane z oglądaniem telewizji. 

 

Poprawka   62 

Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică 

 

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 

(16) Lokowanie produktu powinno być 

zakazane w audycjach informacyjnych i 

publicystycznych, audycjach dotyczących 

spraw konsumenckich, audycjach 

religijnych oraz audycjach, których 

znaczącą część widzów stanowią dzieci. W 

szczególności, jak wynika ze 
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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. 

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. 

Or. it 

 

Poprawka   63 

Christel Schaldemose 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 17 

 
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. 

(17) Wymagania dotyczące audycji 

zawierających lokowanie produktu 

powinny być ukierunkowane na jasne 

informowanie widzów o występowaniu 

lokowania produktu i ochronę 

niezależności redakcyjnej dostawców 

audiowizualnych usług medialnych. 
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Or. da 

 

Poprawka   64 

Notis Marias 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 17 

 
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. 

(17) Przyjęta zasada, zgodnie z którą 

produkt nie powinien być nadmiernie 

eksponowany, okazała się trudna do 

stosowania w praktyce. 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. 

Or. el 

 

Poprawka   65 

Lynn Boylan 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 17 

 
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 

(17) Lokowanie produktu z zasady 

powinno być nadal zakazane. W 

sytuacjach, w których przewidziano 

odstępstwa na mocy prawa, wymagania 

dotyczące audycji zawierających 

lokowanie produktu powinny być 

ukierunkowane na jasne informowanie 

widzów o występowaniu lokowania 

produktu i ochronę niezależności 
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lokowanie produktu powinny zatem być 

ukierunkowane na jasne informowanie 

widzów o występowaniu lokowania 

produktu i ochronę niezależności 

redakcyjnej dostawców audiowizualnych 

usług medialnych. 

redakcyjnej dostawców audiowizualnych 

usług medialnych. 

Or. en 

 

Poprawka   66 

Christel Schaldemose 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 18 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(18) Ponieważ wzrost ilości nowych 

usług zapewnił widzom większy wybór, 

nadawcy mają większą elastyczność pod 

względem możliwości emitowania spotów 

reklamowych i telesprzedażowych w 

trakcie audycji, o ile nie zaburza to 

nadmiernie jej integralności. Aby jednak 

zachować szczególny charakter 

europejskiej telewizji, należy utrzymać 

ograniczenie możliwości przerywania 

utworów kinematograficznych i filmów 

wyprodukowanych dla telewizji oraz 

innych określonych kategorii audycji nadal 

wymagających szczególnej ochrony. 

(18) Aby jednak zachować szczególny 

charakter europejskiej telewizji, należy 

utrzymać ograniczenie możliwości 

przerywania utworów kinematograficznych 

i filmów wyprodukowanych dla telewizji 

oraz innych określonych kategorii audycji 

nadal wymagających szczególnej ochrony. 

Or. da 

 

Poprawka   67 

Marc Joulaud 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 18 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(18) Ponieważ wzrost ilości nowych 

usług zapewnił widzom większy wybór, 

(18) Choć wzrost liczby nowych usług 

zapewnił widzom większy wybór, należy 
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nadawcy mają większą elastyczność pod 

względem możliwości emitowania spotów 

reklamowych i telesprzedażowych w 

trakcie audycji, o ile nie zaburza to 

nadmiernie jej integralności. Aby jednak 

zachować szczególny charakter 

europejskiej telewizji, należy utrzymać 

ograniczenie możliwości przerywania 

utworów kinematograficznych i filmów 

wyprodukowanych dla telewizji oraz 

innych określonych kategorii audycji nadal 

wymagających szczególnej ochrony. 

utrzymać ochronę integralności audycji i 

konsumentów w obliczu zbyt częstego 

wprowadzania spotów reklamowych i 

telesprzedażowych. Aby w rezultacie 

zachować szczególny charakter 

europejskiej telewizji, należy utrzymać 

ograniczenie możliwości przerywania 

utworów kinematograficznych i filmów 

wyprodukowanych dla telewizji oraz 

innych określonych kategorii audycji nadal 

wymagających szczególnej ochrony. 

Or. fr 

 

Poprawka   68 

Marc Joulaud 

 

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. 

skreśla się 

Or. fr 

 

Poprawka   69 

Lynn Boylan 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 19 
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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. 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka   70 

Christel Schaldemose 

 

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) W niniejszej dyrektywie nie 

przewidziano zwiększenia ogólnej ilości 

dopuszczalnego czasu reklamowego. 

Należy utrzymać limit godzinowy na 

poziomie 20 % reklam w godzinie 

zegarowej. 

Or. da 

 

Poprawka   71 

Marc Joulaud 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 20 
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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. 

skreśla się 

Or. fr 

 

Poprawka   72 

Christel Schaldemose 

 

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. 

skreśla się 

Or. da 
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Poprawka   73 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 26 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(26) Pojawiły się nowe wyzwania, w 

szczególności w związku z 

funkcjonowaniem platform udostępniania 

plików wideo, które stają się coraz 

popularniejszym źródłem treści 

audiowizualnych, szczególnie wśród 

małoletnich. W tym kontekście szkodliwe 

treści i przekazy nawołujące do nienawiści 

zamieszczane na platformach 

udostępniania plików wideo budzą coraz 

większe obawy. W celu ochrony 

małoletnich przed szkodliwymi treściami 

oraz wszystkich obywateli przed treściami 

nawołującymi do przemocy lub nienawiści 

niezbędne jest określenie proporcjonalnych 

przepisów w tym zakresie. 

(26) Pojawiły się nowe wyzwania, w 

szczególności w związku z 

funkcjonowaniem platform udostępniania 

plików wideo, które stają się coraz 

popularniejszym źródłem treści 

audiowizualnych, szczególnie wśród 

małoletnich. W tym kontekście szkodliwe 

treści i przekazy nawołujące do nienawiści 

zamieszczane na platformach 

udostępniania plików wideo budzą coraz 

większe obawy. W celu ochrony 

małoletnich przed szkodliwymi treściami 

oraz wszystkich obywateli przed treściami 

nawołującymi do przemocy lub nienawiści 

niezbędne jest określenie proporcjonalnych 

przepisów w tym zakresie, w szczególności 

w odniesieniu do pornografii i scen 

nieuzasadnionej przemocy. 

Or. en 

 

Poprawka   74 

Lynn Boylan 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 26 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(26) Pojawiły się nowe wyzwania, w 

szczególności w związku z 

funkcjonowaniem platform udostępniania 

plików wideo, które stają się coraz 

popularniejszym źródłem treści 

audiowizualnych, szczególnie wśród 

małoletnich. W tym kontekście szkodliwe 

treści i przekazy nawołujące do nienawiści 

zamieszczane na platformach 

(26) Pojawiły się nowe wyzwania, w 

szczególności w związku ze świadczeniem 

audiowizualnych usług medialnych, 

takich jak platformy udostępniania plików 

wideo, które stają się coraz 

popularniejszym źródłem treści 

audiowizualnych, szczególnie wśród grup 

szczególnie narażonych, takich jak 

małoletni. W tym kontekście szkodliwe 
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udostępniania plików wideo budzą coraz 

większe obawy. W celu ochrony 

małoletnich przed szkodliwymi treściami 

oraz wszystkich obywateli przed treściami 

nawołującymi do przemocy lub nienawiści 

niezbędne jest określenie proporcjonalnych 

przepisów w tym zakresie. 

treści i przekazy nawołujące do nienawiści 

zamieszczane na platformach 

udostępniania plików wideo budzą coraz 

większe obawy. W celu ochrony 

małoletnich przed szkodliwymi treściami 

oraz wszystkich obywateli przed treściami 

nawołującymi do przemocy lub nienawiści 

niezbędne jest określenie proporcjonalnych 

przepisów w tym zakresie. 

Or. en 

 

Poprawka   75 

Marc Joulaud 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 26 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(26) Pojawiły się nowe wyzwania, w 

szczególności w związku z 

funkcjonowaniem platform udostępniania 

plików wideo, które stają się coraz 

popularniejszym źródłem treści 

audiowizualnych, szczególnie wśród 

małoletnich. W tym kontekście szkodliwe 

treści i przekazy nawołujące do nienawiści 

zamieszczane na platformach 

udostępniania plików wideo budzą coraz 

większe obawy. W celu ochrony 

małoletnich przed szkodliwymi treściami 

oraz wszystkich obywateli przed treściami 

nawołującymi do przemocy lub nienawiści 

niezbędne jest określenie proporcjonalnych 

przepisów w tym zakresie. 

(26) Pojawiły się nowe wyzwania, w 

szczególności w związku z 

funkcjonowaniem platform udostępniania 

plików wideo i mediów 

społecznościowych, które stają się coraz 

popularniejszym źródłem treści 

audiowizualnych, szczególnie wśród 

małoletnich. W tym kontekście szkodliwe 

treści i przekazy nawołujące do nienawiści 

zamieszczane na platformach 

udostępniania plików wideo budzą coraz 

większe obawy. W celu ochrony 

małoletnich przed szkodliwymi treściami 

oraz wszystkich obywateli przed treściami 

nawołującymi do przemocy, nienawiści lub 

terroryzmu niezbędne jest określenie 

proporcjonalnych przepisów w tym 

zakresie. 

Or. fr 

 

Poprawka   76 

Frédérique Ries, Jasenko Selimovic 
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Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 26 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(26) Pojawiły się nowe wyzwania, w 

szczególności w związku z 

funkcjonowaniem platform udostępniania 

plików wideo, które stają się coraz 

popularniejszym źródłem treści 

audiowizualnych, szczególnie wśród 

małoletnich. W tym kontekście szkodliwe 

treści i przekazy nawołujące do nienawiści 

zamieszczane na platformach 

udostępniania plików wideo budzą coraz 

większe obawy. W celu ochrony 

małoletnich przed szkodliwymi treściami 

oraz wszystkich obywateli przed treściami 

nawołującymi do przemocy lub nienawiści 

niezbędne jest określenie proporcjonalnych 

przepisów w tym zakresie. 

(26) Pojawiły się nowe wyzwania, w 

szczególności w związku z 

funkcjonowaniem platform udostępniania 

plików wideo i mediów 

społecznościowych, które stają się coraz 

popularniejszym źródłem treści 

audiowizualnych, szczególnie wśród 

małoletnich. W tym kontekście szkodliwe 

treści i przekazy nawołujące do nienawiści 

dostępne na platformach udostępniania 

plików wideo budzą coraz większe obawy. 

W celu ochrony małoletnich przed 

szkodliwymi treściami oraz wszystkich 

obywateli przed treściami nawołującymi 

do przemocy, nienawiści lub terroryzmu 

niezbędne jest określenie proporcjonalnych 

przepisów w tym zakresie. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Niezbędne jest uwzględnienie w dyrektywie nawoływania do terroryzmu, ponieważ zjawisko 

to różni się od tego, co Komisja definiuje jako „nawoływanie do przemocy lub nienawiści”. 

Ponadto intensywne wykorzystywanie przez grupy terrorystyczne treści audiowizualnych, 

platform udostępniania plików wideo i mediów społecznościowych jako nośników do celów 

propagandowych powoduje konieczność wprowadzenia wymogów w celu zwalczania takich 

treści. 

 

Poprawka   77 

Notis Marias 

 

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 

(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 
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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, 

2003/33/WE i 2014/40/UE. 

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 i należy je stosować w 

odniesieniu do wszystkich mediów 

audiowizualnych. Środki określone w 

niniejszej dyrektywie uzupełniają zatem 

środki określone w dyrektywach 

2005/29/WE, 2003/33/WE i 2014/40/UE. 

Or. el 

 

Poprawka   78 

Lynn Boylan 

 

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 

(27) Jeżeli chodzi o przekazy handlowe 

dostawców audiowizualnych usług 

medialnych, takich jak platformy 
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 
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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, 

2003/33/WE i 2014/40/UE. 

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, 2003/33/WE i 2014/40/UE. 

Or. en 

 

Poprawka   79 

Marc Joulaud 

 

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, 

(28) Znaczna część treści 

zamieszczanych na platformach 

udostępniania plików wideo lub w 

mediach społecznościowych 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 terroryzmu bądź nawoływaniem do 

przemocy lub nienawiści w stosunku do 

grupy osób lub członka takiej grupy ze 
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pochodzenie bądź przynależność narodową 

lub etniczną. 

względu na płeć, rasę, kolor skóry, religię, 

pochodzenie bądź przynależność narodową 

lub etniczną. 

Or. fr 

 

Poprawka   80 

Lynn Boylan 

 

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) 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 

grup szczególnie narażonych, takich jak 

małoletni, 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   81 

Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 28 
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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) 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 

są zobowiązani do stosowania skutecznych 

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. it 

 

Poprawka   82 

Lynn Boylan 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 29 

 
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 

skreśla się 
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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). 

 

Or. en 

 

Poprawka   83 

Lynn Boylan 

 

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. 

(30) Przy wdrażaniu środków 

przewidzianych niniejszą dyrektywą 

wskazane jest angażowanie w możliwie jak 

największym zakresie dostawców 

audiowizualnych usług medialnych, 

takich jak dostawcy platform 
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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. 

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 audiowizualnych usług 

medialnych, takich jak dostawcy platform 

udostępniania plików wideo, stosowania 

bardziej rygorystycznych środków w celu 

ochrony grup szczególnie narażonych, 

takich jak małoletni, 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 

audiowizualnych usług medialnych, takim 

jak dostawcy platform udostępniania 

plików wideo, na dobrowolne stosowanie 

bardziej rygorystycznych środków. 

_________________ _________________ 

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 

ramową Rady 2004/68/WSiSW (Dz.U. L 

335 z 17.12.2011, s. 1). 

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 

ramową Rady 2004/68/WSiSW (Dz.U. L 

335 z 17.12.2011, s. 1). 

Or. en 
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Poprawka   84 

Notis Marias 

 

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 aktywne 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. 

_________________ _________________ 

35 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2011/93/UE z dnia 13 grudnia 2011 

r. w sprawie zwalczania niegodziwego 

traktowania w celach seksualnych i 

35 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2011/93/UE z dnia 13 grudnia 2011 

r. w sprawie zwalczania niegodziwego 

traktowania w celach seksualnych i 
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wykorzystywania seksualnego dzieci oraz 

pornografii dziecięcej, zastępująca decyzję 

ramową Rady 2004/68/WSiSW, Dz.U. L 

335 z 17.12.2011, s. 1. 

wykorzystywania seksualnego dzieci oraz 

pornografii dziecięcej, zastępująca decyzję 

ramową Rady 2004/68/WSiSW, Dz.U. L 

335 z 17.12.2011, s. 1. 

Or. el 

 

Poprawka   85 

Lynn Boylan 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 31 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(31) Wprowadzając odpowiednie środki 

w celu ochrony małoletnich przed 

szkodliwymi treściami i ochrony ogółu 

obywateli przed treściami zawierającymi 

nawoływanie do przemocy lub nienawiści 

zgodnie z przepisami niniejszej dyrektywy, 

należy odpowiednio uwzględnić mające 

zastosowanie prawa podstawowe określone 

w Karcie praw podstawowych Unii 

Europejskiej. Dotyczy to w szczególności, 

w zależności od sytuacji, prawa do 

poszanowania życia prywatnego i 

rodzinnego oraz ochrony danych 

osobowych, wolności wypowiedzi i 

informacji, swobody prowadzenia 

działalności gospodarczej, zakazu 

dyskryminacji oraz praw dziecka. 

(31) Wprowadzając odpowiednie środki 

w celu ochrony grup szczególnie 

narażonych, takich jak małoletni, przed 

szkodliwymi treściami i ochrony ogółu 

obywateli przed treściami zawierającymi 

nawoływanie do przemocy lub nienawiści 

zgodnie z przepisami niniejszej dyrektywy, 

należy odpowiednio uwzględnić mające 

zastosowanie prawa podstawowe określone 

w Karcie praw podstawowych Unii 

Europejskiej. Dotyczy to w szczególności, 

w zależności od sytuacji, prawa do 

poszanowania życia prywatnego i 

rodzinnego oraz ochrony danych 

osobowych, wolności wypowiedzi i 

informacji, swobody prowadzenia 

działalności gospodarczej, zakazu 

dyskryminacji oraz praw osoby należącej 

do grupy szczególnie narażonej, w tym 
dziecka. 

Or. en 

 

Poprawka   86 

Notis Marias 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 31 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(31) Wprowadzając odpowiednie środki 

w celu ochrony małoletnich przed 

szkodliwymi treściami i ochrony ogółu 

obywateli przed treściami zawierającymi 

nawoływanie do przemocy lub nienawiści 

zgodnie z przepisami niniejszej dyrektywy, 

należy odpowiednio uwzględnić mające 

zastosowanie prawa podstawowe określone 

w Karcie praw podstawowych Unii 

Europejskiej. Dotyczy to w szczególności, 

w zależności od sytuacji, prawa do 

poszanowania życia prywatnego i 

rodzinnego oraz ochrony danych 

osobowych, wolności wypowiedzi i 

informacji, swobody prowadzenia 

działalności gospodarczej, zakazu 

dyskryminacji oraz praw dziecka. 

(31) Wprowadzając odpowiednie środki 

w celu ochrony małoletnich przed 

szkodliwymi treściami i ochrony ogółu 

obywateli przed treściami zawierającymi 

nawoływanie do przemocy lub nienawiści 

zgodnie z przepisami niniejszej dyrektywy, 

należy odpowiednio uwzględnić mające 

zastosowanie prawa podstawowe określone 

w Karcie praw podstawowych Unii 

Europejskiej, a także uwzględniać je w 

każdej audiowizualnej usłudze medialnej. 

Dotyczy to w szczególności, w zależności 

od sytuacji, prawa do poszanowania życia 

prywatnego i rodzinnego oraz ochrony 

danych osobowych, wolności wypowiedzi i 

informacji, swobody prowadzenia 

działalności gospodarczej, zakazu 

dyskryminacji oraz praw dziecka. 

Or. el 

 

Poprawka   87 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 31 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(31) Wprowadzając odpowiednie środki 

w celu ochrony małoletnich przed 

szkodliwymi treściami i ochrony ogółu 

obywateli przed treściami zawierającymi 

nawoływanie do przemocy lub nienawiści 

zgodnie z przepisami niniejszej dyrektywy, 

należy odpowiednio uwzględnić mające 

zastosowanie prawa podstawowe określone 

w Karcie praw podstawowych Unii 

Europejskiej. Dotyczy to w szczególności, 

w zależności od sytuacji, prawa do 

poszanowania życia prywatnego i 

rodzinnego oraz ochrony danych 

osobowych, wolności wypowiedzi i 

informacji, swobody prowadzenia 

(31) Wprowadzając odpowiednie środki 

w celu ochrony małoletnich przed 

szkodliwymi treściami i ochrony ogółu 

obywateli przed treściami zawierającymi 

nawoływanie do przemocy lub nienawiści 

zgodnie z przepisami niniejszej dyrektywy, 

należy odpowiednio uwzględnić mające 

zastosowanie prawa podstawowe określone 

w Karcie praw podstawowych Unii 

Europejskiej. Dotyczy to w szczególności, 

w zależności od sytuacji, prawa do 

poszanowania życia prywatnego i 

rodzinnego oraz ochrony danych 

osobowych, prawa do własności 

prywatnej, wolności wypowiedzi i 
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działalności gospodarczej, zakazu 

dyskryminacji oraz praw dziecka. 

informacji, swobody prowadzenia 

działalności gospodarczej, zakazu 

dyskryminacji oraz praw dziecka. 

Or. nl 

Poprawka   88 

Marc Joulaud 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 31 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(31) Wprowadzając odpowiednie środki 

w celu ochrony małoletnich przed 

szkodliwymi treściami i ochrony ogółu 

obywateli przed treściami zawierającymi 

nawoływanie do przemocy lub nienawiści 

zgodnie z przepisami niniejszej dyrektywy, 

należy odpowiednio uwzględnić mające 

zastosowanie prawa podstawowe określone 

w Karcie praw podstawowych Unii 

Europejskiej. Dotyczy to w szczególności, 

w zależności od sytuacji, prawa do 

poszanowania życia prywatnego i 

rodzinnego oraz ochrony danych 

osobowych, wolności wypowiedzi i 

informacji, swobody prowadzenia 

działalności gospodarczej, zakazu 

dyskryminacji oraz praw dziecka. 

(31) Wprowadzając odpowiednie środki 

w celu ochrony małoletnich przed 

szkodliwymi treściami i ochrony ogółu 

obywateli przed treściami zawierającymi 

nawoływanie do terroryzmu, przemocy lub 

nienawiści zgodnie z przepisami niniejszej 

dyrektywy, należy odpowiednio 

uwzględnić mające zastosowanie prawa 

podstawowe określone w Karcie praw 

podstawowych Unii Europejskiej. Dotyczy 

to w szczególności, w zależności od 

sytuacji, prawa do poszanowania życia 

prywatnego i rodzinnego oraz ochrony 

danych osobowych, wolności wypowiedzi i 

informacji, swobody prowadzenia 

działalności gospodarczej, zakazu 

dyskryminacji oraz praw dziecka. 

Or. fr 

 

Poprawka   89 

Lynn Boylan 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 32 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(32) Dostawcy platform udostępniania 

plików wideo objęci przepisami niniejszej 

dyrektywy świadczą usługi społeczeństwa 

informacyjnego w rozumieniu art. 2 lit. a) 

(32) Dostawcy audiowizualnych usług 

medialnych, w tym dostawcy platform 

udostępniania plików wideo, objęci 

przepisami niniejszej dyrektywy świadczą 
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dyrektywy 2000/31/WE. W rezultacie 

dostawcy ci są objęci przepisami 

dotyczącymi rynku wewnętrznego 

określonymi w art. 3 wspomnianej 

dyrektywy, jeżeli mają siedzibę w państwie 

członkowskim. Wskazane jest, by te same 

przepisy obowiązywały w odniesieniu do 

dostawców platform udostępniania plików 

wideo niemających siedziby w państwie 

członkowskim w celu zagwarantowania 

skuteczności określonych niniejszą 

dyrektywą środków ochrony małoletnich i 

ogółu obywateli oraz zapewnienia jak 

najbardziej wyrównanych szans, jeżeli 

dostawcy ci mają spółkę dominującą lub 

spółkę zależną w państwie członkowskim, 

albo są częścią grupy, której inny podmiot 

ma siedzibę w państwie członkowskim. W 

tym celu należy określić zasady ustalania, 

które państwo członkowskie należy uznać 

za państwo siedziby dostawcy. Komisja 

powinna być informowana o dostawcach 

podlegających jurysdykcji poszczególnych 

państw członkowskich w ramach 

stosowania przepisów dotyczących 

siedziby określonych w niniejszej 

dyrektywie oraz w dyrektywie 

2000/31/WE. 

usługi społeczeństwa informacyjnego w 

rozumieniu art. 2 lit. a) dyrektywy 

2000/31/WE. W rezultacie dostawcy ci są 

objęci przepisami dotyczącymi rynku 

wewnętrznego określonymi w art. 3 

wspomnianej dyrektywy, jeżeli mają 

siedzibę w państwie członkowskim. 

Wskazane jest, by te same przepisy 

obowiązywały w odniesieniu do 

dostawców audiowizualnych usług 

medialnych, takich jak dostawcy platform 

udostępniania plików wideo, niemających 

siedziby w państwie członkowskim w celu 

zagwarantowania skuteczności 

określonych niniejszą dyrektywą środków 

ochrony grup szczególnie narażonych, 

takich jak małoletni, i ogółu obywateli 

oraz zapewnienia jak najbardziej 

wyrównanych szans, jeżeli dostawcy ci 

mają spółkę dominującą lub spółkę zależną 

w państwie członkowskim, albo są częścią 

grupy, której inny podmiot ma siedzibę w 

państwie członkowskim. W tym celu 

należy określić zasady ustalania, które 

państwo członkowskie należy uznać za 

państwo siedziby dostawcy. Komisja 

powinna być informowana o dostawcach 

podlegających jurysdykcji poszczególnych 

państw członkowskich w ramach 

stosowania przepisów dotyczących 

siedziby określonych w niniejszej 

dyrektywie oraz w dyrektywie 

2000/31/WE. 

Or. en 

 

Poprawka   90 

Notis Marias 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 33 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(33) Organy regulacyjne państw 

członkowskich mogą osiągnąć wymagany 

(33) Organy regulacyjne państw 

członkowskich mogą osiągnąć wymagany 
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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. 

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 ich 

niezależność, a tym samym 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. el 

Poprawka   91 

Lynn Boylan 

 

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 

(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 
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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. 

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 grup szczególnie 

narażonych, takich jak małoletni, i 

nawoływanie do nienawiści, jak również 

handlowe przekazy audiowizualne 

dotyczących żywności o wysokiej 

zawartości tłuszczu, soli/sodu i cukrów. 

Or. en 

 

Poprawka   92 

Marc Joulaud 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera b 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 1 – ustęp 1 – litera 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 umożliwia udostępnianie 

lub polega na przechowywaniu dużej ilości 

audycji lub filmów wideo 

wygenerowanych przez użytkownika, za 

które dostawca platformy udostępniania 

plików wideo nie ponosi 

odpowiedzialności redakcyjnej; 

Or. fr 

 

Poprawka   93 

Lynn Boylan 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

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

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 1 – ustęp 1 – litera a b (nowa) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ba) dodaje się literę w brzmieniu: 

 „ab) »grupy szczególnie narażone« 

oznaczają grupy osób, które mogą nie być 

w stanie dokonać krytycznej oceny treści 

medialnych i chronić się przed 

szkodliwymi treściami ze względu na 

ograniczenia funkcjonalne, takie jak 

niepełnosprawność, wiek lub choroba;”; 

Or. en 

 

Poprawka   94 

Frédérique Ries, Jasenko Selimovic 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera c 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 1 – ustęp 1 – litera b 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) „audycja” oznacza ciąg ruchomych 

obrazów z dźwiękiem lub bez niego, 

stanowiący odrębną całość w układzie lub 

katalogu audycji przygotowanym przez 

dostawcę usług medialnych, w tym filmy 

pełnometrażowe, krótkie filmy wideo, 

transmisje wydarzeń sportowych, seriale 

komediowe, filmy dokumentalne, audycje 

dla dzieci oraz filmy i seriale telewizyjne; 

b) „audycja” oznacza ciąg ruchomych 

obrazów z dźwiękiem lub bez niego, 

stanowiący odrębną całość w układzie lub 

katalogu audycji przygotowanym przez 

dostawcę usług medialnych, w tym filmy 

pełnometrażowe, krótkie filmy wideo, 

transmisje wydarzeń sportowych, seriale 

komediowe, filmy dokumentalne, audycje 

dla dzieci, audycje rozrywkowe i audycje 

typu reality show oraz filmy i seriale 

telewizyjne; 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Jeżeli chodzi o określone audycje objęte ograniczeniami lub dostosowaniami reklamowymi, 

należy rozszerzyć definicję „audycji” o audycje przeznaczone dla rodzin, które, jako audycje 

rozrywkowe lub audycje typu reality show, są oglądane przez dorosłych i przez dzieci. 
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Poprawka   95 

Margrete Auken 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 – litera d 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 4 – ustęp 7 – akapit 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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 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. 

Państwa członkowskie wprowadzają 

przepisy i mogą zachęcać do 
współregulacji w oparciu o kodeksy 

postępowania przyjmowane 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 

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. 

Or. en 

 

Poprawka   96 

Lynn Boylan 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 – litera d 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 4 – ustęp 7 – akapit 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwa członkowskie wspierają systemy 

współregulacji i samoregulacji oparte na 

Państwa członkowskie wprowadzają 

regulacje i zachęcają do współregulacji 
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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 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. 

poprzez kodeksy postępowania 

przyjmowane 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 

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. 

Or. en 

 

Poprawka   97 

Christel Schaldemose 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 – litera d 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 4 – ustęp 7 – akapit 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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 strony w 

zainteresowanych państwach 

członkowskich. W kodeksach 

postępowania wyraźnie i jednoznacznie 

określa się ich cele. Przewiduje się w nich 

Państwa członkowskie wspierają systemy 

współregulacji 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 

strony w zainteresowanych państwach 

członkowskich. W kodeksach 

postępowania wyraźnie i jednoznacznie 

określa się ich cele. Przewiduje się w nich 

regularne, przejrzyste i niezależne 
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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. 

monitorowanie oraz ocenę realizacji 

przyjętych celów. Kodeksy zawierają 

zapisy umożliwiające skuteczne ich 

egzekwowanie, w tym, w stosownych 

przypadkach, skuteczne i proporcjonalne 

sankcje. 

Or. da 

 

Poprawka   98 

Christel Schaldemose 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 – litera d 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 4 – ustęp 7 – akapit 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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. 

Projekty unijnych kodeksów postępowania, 

o których mowa w art. 6a ust. 3, oraz 

zmiany i uzupełnienia istniejących 

unijnych kodeksów postępowania są 

przedkładane Komisji przez sygnatariuszy 

tych kodeksów. 

Or. da 

Poprawka   99 

Marc Joulaud 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 8 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 6 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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 

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 terroryzmu, przemocy 
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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. 

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. fr 

 

Poprawka   100 

Frédérique Ries, Jasenko Selimovic 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 8 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 6 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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. 

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, nienawiści 

lub terroryzmu 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 

Takie samo uzasadnienie jak w przypadku poprawki do motywu 26. 

 

Poprawka   101 

Lynn Boylan 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 8 a (nowy) 
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Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 6 – akapit 1 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 8a) w art. 6 dodaje się akapit w 

brzmieniu: 

 „Państwa członkowskie wymagają od 

nadawców podlegających ich jurysdykcji 

relacjonowania wydarzeń o dużym 

znaczeniu dla społeczeństwa w sposób 

dostępny dla osób z ograniczeniami 

funkcjonalnymi, w tym osób 

niepełnosprawnych.”; 

Or. en 

 

Poprawka   102 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte, Isabella Adinolfi 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 6 a – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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. 

1. Państwa członkowskie zapewniają, 

by dostawcy audiowizualnych usług 

medialnych i dostawcy platform 

udostępniania plików wideo skutecznie 
dostarczali widzom – przed audycją i w jej 

trakcie oraz przed każdą przerwą i po niej 

– jasnych informacji o treściach, które 

mogą wyrządzić szkodę lub wywołać 

zaniepokojenie u małoletnich, a w 

szczególności zaszkodzić ich fizycznemu, 

psychicznemu lub moralnemu rozwojowi. 

W tym celu państwa członkowskie mogą 

stosować system oznaczeń informujących 

o charakterze i treści audiowizualnej usługi 

medialnej. 

Or. en 
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Poprawka   103 

Lynn Boylan 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 6 a – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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. 

1. Państwa członkowskie zapewniają, 

by dostawcy audiowizualnych usług 

medialnych dostarczali widzom 

wystarczających informacji o treściach, 

które mogą zaszkodzić fizycznemu, 

psychicznemu lub moralnemu rozwojowi 

grup szczególnie narażonych, takich jak 

małoletni. W tym celu państwa 

członkowskie mogą stosować system 

oznaczeń informujących o charakterze i 

treści audiowizualnej usługi medialnej. 

Or. en 

 

Poprawka   104 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 6 a – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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. 

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 stosują system oznaczeń 

informujących o charakterze i treści 

audiowizualnej usługi medialnej. 

Or. en 
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Uzasadnienie 

Celem poprawki jest zapewnienie zgodności z art. 12. 

 

Poprawka   105 

Elisabetta Gardini, Julie Girling, Françoise Grossetête 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 6 a – ustęp 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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. 

3. Komisja i ERGA zachęcają 

dostawców usług medialnych do wymiany 

najlepszych praktyk w zakresie systemów 

współregulacji w całej Unii. W stosownych 

przypadkach Komisja wspiera 

przyjmowanie unijnych kodeksów 

postępowania. 

Or. en 

 

Poprawka   106 

Lynn Boylan 

 

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, by 

dostawcy audiowizualnych usług 

medialnych stopniowo zapewniali 

dostępność swoich usług dla osób 

niepełnosprawnych. Po wejściu w życie 

niniejszej dyrektywy państwa 

członkowskie zapewniają, by dostawcy 

audiowizualnych usług medialnych 
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udostępniali napisy dla osób niesłyszących 

i niedosłyszących, audiodeskrypcję, 

głosowe lub dźwiękowe listy dialogowe, 

tłumaczenie na język migowy. 

 2. Dostępne usługi są zapewniane dla 

różnych rodzajów audycji, w tym audycji 

dla dzieci, i w różnych godzinach w ciągu 

dnia, przy czym nie można koncentrować 

dostępnych treści w przedziale czasowym 

najmniej popularnym wśród ogółu 

odbiorców. Państwa członkowskie 

zachęcają dostawców audiowizualnych 

usług medialnych do przeprowadzania 

konsultacji z organizacjami 

użytkowników, w tym organizacjami 

reprezentującymi osoby niepełnosprawne, 

w odniesieniu do dokonywania wyboru 

pierwszeństwa udostępnianych audycji. 

 3. Państwa członkowskie zapewniają, by 

dostawcy audiowizualnych usług 

medialnych udostępniali swoje strony 

internetowe, aplikacje online i usługi 

mobilne, w tym aplikacje mobilne 

wykorzystywane do świadczenia usług, w 

sposób spójny i adekwatny w celu 

umożliwienia postrzegania i użytkowania 

oraz zrozumienia przez użytkowników, a 

także w sposób solidny, który ułatwia 

interoperacyjność z wieloma klientami 

użytkownika i technologiami 

wspomagającymi dostępnymi na szczeblu 

unijnym i międzynarodowym. 

 4. Państwa członkowskie zapewniają, by 

dostawcy audiowizualnych usług 

medialnych dostarczali dostępne 

informacje na temat swoich usług, a 

zawłaszcza wymieniali funkcje dostępu do 

usług i wyjaśniali sposób korzystania z 

nich, w tym komplementarność z 

technologiami wspomagającymi i innymi 

usługami dostępu świadczonymi przez 

osoby trzecie. 

 5. Informacje nadzwyczajne, w tym 

publiczne komunikaty i ogłoszenia 

nadawane w sytuacjach katastrof 

naturalnych, które są udostępniane 
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ogółowi społeczeństwa w postaci 

informacji wizualnych za pośrednictwem 

audiowizualnych usług medialnych, są 

podawane w sposób przystępny dla osób 

niepełnosprawnych, w tym osób 

niesłyszących i słabosłyszących, za 

pomocą tłumaczenia w języku migowym 

oraz wiadomości dźwiękowych i 

audiodeskrypcji.”; 

Or. en 

 

Poprawka   107 

Jadwiga Wiśniewska 

 

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. 

 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 dnia … [trzy lata od wejścia w życie 

niniejszej dyrektywy] r., a następnie 

regularnie co pięć lat Komisja przedkłada 

Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i 

Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-
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Społecznemu sprawozdanie dotyczące 

stosowania niniejszego artykułu.”; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Przedmiotowy przepis należy nie tylko utrzymać, ale nawet wzmocnić. 

 

Poprawka   108 

Christel Schaldemose 

 

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: 

 „Państwa członkowskie podejmują środki 

na rzecz zagwarantowania, by usługi 

świadczone przez dostawców usług 

medialnych podlegających ich jurysdykcji 

stawały się stopniowo dostępne dla osób z 

upośledzeniami wzroku lub słuchu, 

zgodnie z ich zobowiązaniami 

wynikającymi z Konwencji ONZ o 

prawach osób niepełnosprawnych.”; 

Or. da 

 

Poprawka   109 

Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach, Glenis Willmott, Emilian Pavel, Nessa 

Childers, Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11 – litera -a a (nowa) 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 9 – ustęp 1 – litera e a (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 
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 -aa) w ust. 1 dodaje się literę w 

brzmieniu: 

 „ea) handlowe przekazy audiowizualne 

dotyczące artykułów żywnościowych lub 

napojów, które posiadają dużą zawartość 

soli, cukru lub tłuszczu, nie mogą 

towarzyszyć audycjom dla dzieci w formie 

przerwy reklamowej nadawanej w trakcie 

takiej audycji, bezpośrednio ją 

poprzedzającej lub następującej 

bezpośrednio po niej oraz nie mogą być 

włączane do takich audycji i są zakazane 

w godzinach największej oglądalności 

przez dzieci;”; 

Or. en 

 

Poprawka   110 

Margrete Auken 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11 – litera a – wprowadzenie 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 9 – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) ustęp 2 otrzymuje następujące 

brzmienie: 

a) ustęp 2 otrzymuje następujące 

brzmienie: 

 „2. Państwa członkowskie wprowadzają 

przepisy mające na celu skuteczne 

ograniczenie do minimum kontaktu dzieci 

i małoletnich z handlowymi przekazami 

audiowizualnymi dotyczącymi artykułów 

żywnościowych i napojów zawierających 

składniki odżywcze i substancje 

wywierające określone skutki żywieniowe 

lub fizjologiczne, których spożywanie w 

nadmiernych ilościach w codziennej 

diecie jest niezalecane, zwłaszcza takie jak 

tłuszcze, tłuszcze nasycone, kwasy 

tłuszczowe trans, sól lub sód i cukry. 

Przepisy te obejmują przekazy telewizyjne, 

audiowizualne usługi medialne na 

żądanie, platformy udostępniania plików 



 

PE595.453v03-00 66/117 AM\1112182PL.docx 

PL 

wideo i platformy mediów 

społecznościowych oraz mają na celu 

między innymi zakazanie takich 

przekazów w czasie, w którym widzami są 

zwykle dzieci i osoby małoletnie. 

 Należy stosować model profilu składników 

odżywczych opracowany przez Biuro 

Regionalne WHO dla Europy w celu 

klasyfikacji żywności i napojów według 

składników odżywczych.”; 

Or. en 

 

Poprawka   111 

Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach, Glenis Willmott, Emilian Pavel, Nessa 

Childers, Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11 – litera a – wprowadzenie 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 9 – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) ustęp 2 otrzymuje następujące 

brzmienie: 

a) skreśla się ustęp 2; 

Or. en 

 

Poprawka   112 

Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach, Glenis Willmott, Emilian Pavel, Nessa 

Childers, Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11 – litera a 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 9 – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Państwa członkowskie i Komisja 

wspierają opracowywanie 

samoregulacyjnych i współregulacyjnych 

kodeksów postępowania dotyczących 

skreśla się 
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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 lub 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 

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. 

 

Or. en 

 

Poprawka   113 

Lynn Boylan 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11 – litera a 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 9 – ustęp 2 – akapit 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 



 

PE595.453v03-00 68/117 AM\1112182PL.docx 

PL 

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 lub sód i cukry. 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka   114 

Renate Sommer 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11 – litera a 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 9 – ustęp 2 – akapit 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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 lub sód i cukry. 

Państwa członkowskie i Komisja wspierają 

opracowywanie samoregulacyjnych i 

współregulacyjnych kodeksów 

postępowania dotyczących niestosownych 

handlowych przekazów audiowizualnych. 



 

AM\1112182PL.docx 69/117 PE595.453v03-00 

 PL 

Or. en 

 

Poprawka   115 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte, Isabella Adinolfi 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11 – litera a 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 9 – ustęp 2 – akapit 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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 lub sód i cukry. 

Państwa członkowskie przyjmują środki 

mające na celu ograniczenie do minimum 

kontaktu młodzieży z handlowymi 

przekazami audiowizualnymi dotyczącymi 
artykułów żywnościowych i napojów 

bezalkoholowych zawierających składniki 

odżywcze i substancje wywierające 

określone skutki żywieniowe lub 

fizjologiczne, których spożywanie w 

nadmiernych ilościach w codziennej diecie 

jest niezalecane, zwłaszcza takie jak 

tłuszcze, kwasy tłuszczowe trans, sól lub 

sód i cukry. Aby osiągnąć cel określony w 

akapicie pierwszym, Komisja i państwa 

członkowskie biorą pod uwagę model 

profilu składników odżywczych 

opracowany przez Biuro Regionalne 

WHO dla Europy. 

Or. en 

 

Poprawka   116 

Elisabetta Gardini, Julie Girling, Françoise Grossetête 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11 – litera a 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 9 – punkt 2 – akapit 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwa członkowskie i Komisja wspierają 

opracowywanie samoregulacyjnych i 

Państwa członkowskie i Komisja wspierają 

opracowywanie samoregulacyjnych i 
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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 lub sód i cukry. 

współregulacyjnych kodeksów 

postępowania dotyczących niestosownych 

handlowych przekazów audiowizualnych 

towarzyszących audycjom dla dzieci i 

treściom, których znaczną część widzów 

stanowią dzieci, lub będących elementem 

tych audycji i treści 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 lub sód i cukry. 

Or. en 

 

Poprawka   117 

Frédérique Ries 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11 – litera a 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 9 – ustęp 2 – akapit 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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 lub sód i cukry. 

Państwa członkowskie i Komisja 

zapewniają opracowywanie 

samoregulacyjnych i współregulacyjnych 

kodeksów postępowania dotyczących 

niestosownych handlowych przekazów 

audiowizualnych towarzyszących 

audycjom dla dzieci i audycjom 

przeznaczonym dla rodzin 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, tłuszcze nasycone, 

kwasy tłuszczowe trans, sól lub sód i 

cukry. 
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Or. en 

Uzasadnienie 

Jeśli chodzi o audycje telewizyjne podlegające obostrzeniom w zakresie reklamy, istotne jest 

uwzględnienie również audycji przeznaczonych dla rodzin, których widzami są zarówno 

dorośli, jak i dzieci, i które odzwierciedlają częste nawyki związane z oglądaniem telewizji. 

 

Poprawka   118 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11 – litera a 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 9 – ustęp 2 – akapit 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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 lub sód i cukry. 

Państwa członkowskie i Komisja wspierają 

opracowywanie samoregulacyjnych i 

współregulacyjnych kodeksów 

postępowania dotyczących niestosownych 

handlowych przekazów audiowizualnych 

towarzyszących audycjom dla 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 lub sód i cukry. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Celem poprawki jest poprawa przejrzystości przedmiotowego przepisu. 

 

Poprawka   119 

Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 
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Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11 – litera a 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 9 – ustęp 2 – akapit 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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 lub sód i cukry. 

Państwa członkowskie i Komisja 

zapewniają opracowanie 
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 lub sód i cukry. 

Or. it 

 

Poprawka   120 

Lynn Boylan 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11 – litera a 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 9 – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2. W godzinach największej oglądalności 

wśród dzieci, które zostaną określone na 

szczeblu krajowym, ale co najmniej do 

godz. 21:00 zakazane są przekazy 

handlowe dotyczące żywności i napojów, 

które zawierają składniki odżywcze oraz 

substancje wywierające określone skutki 

żywieniowe lub fizjologiczne niezalecane 

w nadmiernych ilościach w codziennej 

diecie, zwłaszcza takie jak tłuszcze, 
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tłuszcze nasycone, kwasy tłuszczowe typu 

trans, sól lub sód i cukry. 

 Do zidentyfikowania takiej żywności 

stosuje się model profilu składników 

odżywczych opracowany przez Biuro 

Regionalne WHO dla Europy. 

Or. en 

 

Poprawka   121 

Renate Sommer 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11 – litera a 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 9 – ustęp 2 – akapit 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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 

odżywczych. 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka   122 

Lynn Boylan 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11 – litera a 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 9 – ustęp 2 – akapit 2 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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 

odżywczych. 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka   123 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11 – litera a 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 9 – ustęp 2 – akapit 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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 

odżywczych. 

Kodeksy te są 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 

określa się, że handlowe przekazy 

audiowizualne nie mogą podkreślać 

pozytywnych cech tego rodzaju żywności i 

napojów w odniesieniu do ich wartości 

odżywczych. 

Or. en 
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Uzasadnienie 

Dyrektywa nie nakłada obowiązku wprowadzania przedmiotowych kodeksów, ale tam, gdzie 

one obowiązują, nie powinno być wątpliwości, że należy je przestrzegać. 

 

Poprawka   124 

Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11 – litera a 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 9 – ustęp 2 – akapit 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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. 

Komisja i ERGA zapewniają wymianę 

najlepszych praktyk w zakresie systemów 

samoregulacji i współregulacji w całej 

Unii. W stosownych przypadkach Komisja 

wspomaga opracowywanie unijnych 

kodeksów postępowania. 

Or. it 

 

Poprawka   125 

Elisabetta Gardini, Julie Girling, Françoise Grossetête 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11 – litera a 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 9 – ustęp 2 – akapit 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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. 

Komisja i ERGA wspierają wymianę 

najlepszych praktyk w zakresie systemów 

samoregulacji i współregulacji w całej 

Unii. W stosownych przypadkach Komisja 

wspiera przyjmowanie unijnych kodeksów 

postępowania. 

Or. en 
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Poprawka   126 

Lynn Boylan 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11 – litera a 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 9 – ustęp 2 – akapit 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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. 

Komisja i ERGA wspierają wymianę 

najlepszych praktyk w zakresie systemów 

współregulacji w całej Unii. W stosownych 

przypadkach Komisja wspomaga 

opracowywanie unijnych kodeksów 

postępowania. 

Or. en 

 

Poprawka   127 

Mihai Ţurcanu, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11 – litera a 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 9 – ustęp 2 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (2a) Zachęca się państwa członkowskie 

do wymagania od dostawców usług 

audiowizualnych, aby nie nadawali 

informacji, których ujawnienie może 

spowodować straty finansowe lub których 

ujawnienie mogłoby wywołać panikę, 

wprowadzić w błąd bądź zmanipulować 

konsumentów, przed oficjalnym 

ogłoszeniem wyników dochodzenia, 

audytu lub oficjalnych kontroli 

prowadzonych przez odpowiedni organ, 

ponieważ istnieje możliwość, że 

informacje te mogą okazać się fałszywe i 

mieć negatywny wpływ na rynek 

wewnętrzny. 

 Odstępstwa mają zastosowanie w 

przypadkach, gdy publiczne wstrzymanie 
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jest niezbędne i zostanie oficjalnie 

ogłoszone przez właściwe organy lub 

dokonane spontanicznie przez podmiot 

gospodarczy, jak również w przypadkach, 

w których uwaga konsumentów jest 

publicznie zwrócona na potencjalne 

ryzyko. 

Or. ro 

 

Poprawka   128 

Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach, Glenis Willmott, Emilian Pavel, Nessa 

Childers, Christel Schaldemose, Jytte Guteland 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11 – litera a a (nowa) 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 9 – ustępy 2 a i 2 b (nowe) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 aa) dodaje się następujące ustępy: 

 „2a. Żywność o wysokiej zawartości 

tłuszczu, cukrów lub soli wskazuje się na 

podstawie modelu profilu składników 

odżywczych opracowanego przez Biuro 

Regionalne WHO dla Europy. 

 2b. Do celów ust. 1 lit. e) i ea) państwa 

członkowskie określają godziny 

największej oglądalności wśród dzieci na 

ich terytorium odpowiednio do sytuacji w 

danym kraju.”; 

Or. en 

 

Poprawka   129 

Glenis Willmott, Nessa Childers, Jytte Guteland 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11 – litera a a (nowa) 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 9 – ustęp 1 – litera e 
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Obowiązujący tekst Poprawka 

 aa) ust. 1 lit. e) otrzymuje brzmienie: 

„e) handlowe przekazy audiowizualne na 

temat napojów alkoholowych nie mogą 

być specjalnie kierowane do małoletnich i 

nie mogą zachęcać do nieumiarkowanej 

konsumpcji takich napojów;” 

„e) kontakt dzieci i małoletnich z 

handlowymi przekazami audiowizualnymi 
na temat napojów alkoholowych ogranicza 

się do minimum i przekazy te nie mogą 

zachęcać do nieumiarkowanej konsumpcji 

takich napojów oraz nie mogą towarzyszyć 

audycjom dla dzieci w formie przerwy 

reklamowej nadawanej w trakcie takiej 

audycji, bezpośrednio ją poprzedzającej 

lub następującej bezpośrednio po niej i 

nie mogą być włączane do takich audycji i 

są zakazane w godzinach największej 

oglądalności wśród dzieci;”; 

Or. en 

 

Poprawka   130 

Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach, Emilian Pavel, Christel Schaldemose 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11 – litera -a (nowa) 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 9 – ustęp 1 – litera e 

 
Obowiązujący tekst Poprawka 

 -a) ust. 1 lit. e) otrzymuje brzmienie: 

„e) handlowe przekazy audiowizualne na 

temat napojów alkoholowych nie mogą być 

specjalnie kierowane do małoletnich i nie 

mogą zachęcać do nieumiarkowanej 

konsumpcji takich napojów;” 

„e) handlowe przekazy audiowizualne na 

temat napojów alkoholowych nie mogą być 

specjalnie kierowane do małoletnich, nie 

mogą zachęcać do nieumiarkowanej 

konsumpcji takich napojów oraz nie mogą 

towarzyszyć audycjom dla dzieci w formie 

przerwy reklamowej nadawanej w trakcie 

takiej audycji, bezpośrednio ją 

poprzedzającej lub następującej 

bezpośrednio po niej i nie mogą być 

włączane do takich audycji i są zakazane 

w godzinach największej oglądalności 

wśród dzieci;”; 

Or. en 
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Poprawka   131 

Fredrick Federley 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11 – litera a a (nowa) 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 9 – ustęp 1 – litera e 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 aa) ust. 1 lit. e) otrzymuje brzmienie: 

 „e) handlowe przekazy audiowizualne na 

temat napojów alkoholowych nie mogą 

być specjalnie kierowane do małoletnich, 

należy ograniczać kontakt młodzieży z 

takimi przekazami i takie przekazy nie 

mogą zachęcać do konsumpcji takich 

napojów;”; 

Or. en 

 

Poprawka   132 

Lynn Boylan 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11 – litera a a (nowa) 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 9 – ustęp 1 – litera e a (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 aa) w ust. 1 dodaje się literę w 

brzmieniu: 

 „ea) handlowe przekazy dotyczące 

napojów alkoholowych są zakazane w 

godzinach największej oglądalności wśród 

dzieci, które są określane na szczeblu 

krajowym, ale co najmniej do godz. 

21:00;”; 

Or. en 
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Poprawka   133 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte, Isabella Adinolfi 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11 – litera b 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 9 – ustęp 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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. 

3. Państwa członkowskie przyjmują 

środki mające na celu ograniczenie do 

minimum kontaktu młodzieży z 

przekazami handlowymi dotyczącymi 

napojów alkoholowych. W godzinach 

7:00–23:00 zakazane są przekazy 

handlowe poprzedzające audycje 

skierowane do widowni młodzieżowej, 

nadawane po ich zakończeniu lub 

przerywające ich nadawanie. Bez 

uszczerbku dla przyjęcia środków 

regulacyjnych państwa członkowskie i 

Komisja wspierają rozwijanie inicjatyw 

samoregulacyjnych i współregulacyjnych, 

w tym opracowywanie kodeksów 

postępowania, w celu dalszego 

ograniczenia do minimum kontaktu 

młodzieży z takimi przekazami 

handlowymi towarzyszącymi audycjom, w 

których znaczącą część widzów stanowi 

młodzież, lub będącymi elementem tych 

audycji. 

Or. en 

 

Poprawka   134 

Margrete Auken 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11 – litera b 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 9 – ustęp 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 
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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. 

3. Państwa członkowskie 

wprowadzają przepisy w celu 

zapobiegania nieodpowiednim 

handlowym przekazom audiowizualnym 

dotyczącym napojów alkoholowych oraz w 

celu skutecznego ograniczania kontaktu 

dzieci i małoletnich z handlowymi 

przekazami audiowizualnymi dotyczącymi 

napojów alkoholowych. Przepisy te 

obejmują przekazy telewizyjne, 

audiowizualne usługi medialne na 

żądanie, platformy udostępniania plików 

wideo i platformy mediów 

społecznościowych oraz mają na celu 

między innymi zakazanie takich 

przekazów w czasie, w którym widzami są 

zwykle dzieci i osoby małoletnie. 

Or. en 

 

Poprawka   135 

Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach, Glenis Willmott, Emilian Pavel, Nessa 

Childers, Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11 – litera b 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 9 – ustęp 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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. 

3. Państwa członkowskie i Komisja 

zapewniają opracowywanie 

współregulacyjnych kodeksów 

postępowania dotyczących niestosownych 

handlowych przekazów audiowizualnych 

w odniesieniu do napojów alkoholowych. 

Or. en 
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Poprawka   136 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11 – litera b 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 9 – ustęp 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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. 

3. Państwa członkowskie i Komisja 

wspierają opracowywanie 

samoregulacyjnych i współregulacyjnych 

kodeksów postępowania dotyczących 

niestosownych handlowych przekazów 

audiowizualnych w odniesieniu do 

napojów alkoholowych. Kodeksy te są 

stosowane w celu skutecznego 

ograniczania kontaktu małoletnich z 

handlowymi przekazami audiowizualnymi 

dotyczącymi napojów alkoholowych i nie 

mogą zachęcać do nieumiarkowanej 

konsumpcji takich napojów. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Należy również uwzględnić kwestię nieumiarkowanego spożywania alkoholu. 

 

Poprawka   137 

Lynn Boylan 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11 – litera b 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 9 – ustęp 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Państwa członkowskie i Komisja 

wspierają opracowywanie 

samoregulacyjnych i współregulacyjnych 

kodeksów postępowania dotyczących 

niestosownych handlowych przekazów 

3. Państwa członkowskie i Komisja 

wspierają opracowywanie 

współregulacyjnych kodeksów 

postępowania dotyczących niestosownych 

handlowych przekazów audiowizualnych 
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audiowizualnych w odniesieniu do 

napojów alkoholowych. Kodeksy te 

powinny być stosowane w celu 

skutecznego ograniczania kontaktu 

małoletnich z handlowymi przekazami 

audiowizualnymi dotyczącymi napojów 

alkoholowych. 

w odniesieniu do napojów alkoholowych. 

Kodeksy te powinny być stosowane w celu 

skutecznego ograniczania kontaktu grup 

szczególnie narażonych, takich jak 

małoletni, z handlowymi przekazami 

audiowizualnymi dotyczącymi napojów 

alkoholowych. 

Or. en 

 

Poprawka   138 

Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11 – litera b 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 9 – ustęp 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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. 

3. Państwa członkowskie i Komisja 

zapewniają opracowanie 
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. 

Or. it 

 

Poprawka   139 

Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11 – litera b 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 9 – ustęp 3 a (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 3a. Państwa członkowskie i Komisja 

zapewniają opracowanie 

samoregulacyjnych i współregulacyjnych 

kodeksów postępowania dotyczących 

niestosownych handlowych przekazów 

audiowizualnych w odniesieniu do gier 

hazardowych. Kodeksy te należy stosować 

w celu skutecznego ograniczania kontaktu 

małoletnich z handlowymi przekazami 

audiowizualnymi dotyczącymi gier 

hazardowych. 

Or. it 

 

Poprawka   140 

Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11 – litera b 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 9 – ustęp 4 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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. 

4. Komisja i ERGA zapewniają 

wymianę najlepszych praktyk w zakresie 

systemów samoregulacji i współregulacji 

w całej Unii. W stosownych przypadkach 

Komisja wspomaga opracowywanie 

unijnych kodeksów postępowania. 

Or. it 

Poprawka   141 

Elisabetta Gardini, Julie Girling, Françoise Grossetête 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11 – litera b 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 9 – ustęp 4 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 
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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. 

4. Komisja i ERGA wspierają 

wymianę najlepszych praktyk w zakresie 

systemów samoregulacji i współregulacji 

w całej Unii. W stosownych przypadkach 

Komisja wspiera przyjmowanie unijnych 

kodeksów postępowania. 

Or. en 

 

Poprawka   142 

Ian Duncan 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11 – litera b 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 9 – ustęp 4 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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. 

4. Komisja i ERGA wspierają 

wymianę najlepszych praktyk w zakresie 

systemów samoregulacji i współregulacji 

w całej Unii. W razie potrzeby Komisja i 

ERGA wspierają przyjmowanie unijnych 

kodeksów postępowania. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Odpowiedzialność za opracowywanie i przyjmowanie kodeksów pozostanie po stronie 

sygnatariuszy. 

 

Poprawka   143 

Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach, Glenis Willmott, Emilian Pavel, Nessa 

Childers, Jytte Guteland, Christel Schaldemose 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11 – litera b 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 9 – ustęp 4 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 
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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. 

4. Komisja i ERGA wspierają 

wymianę najlepszych praktyk w zakresie 

systemów współregulacji w całej Unii. W 

stosownych przypadkach Komisja 

wspomaga opracowywanie unijnych 

kodeksów postępowania. 

Or. en 

 

Poprawka   144 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11 – litera b a (nowa) 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 9 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ba) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

 „1. Audiowizualne przekazy handlowe 

przekazywane przez dostawców usług 

medialnych podlegających jurysdykcji 

państw członkowskich są dozwolone, pod 

warunkiem że spełniają następujące 

wymogi: 

 a) handlowe przekazy audiowizualne 

muszą być łatwo rozpoznawalne dla 

widzów. W związku z tym zakazane są 

wszelkie ukryte handlowe przekazy 

audiowizualne; 

 b) handlowe przekazy audiowizualne nie 

mogą wykorzystywać technik 

podprogowych; 

 c) handlowe przekazy audiowizualne nie 

mogą: 

 (i) naruszać godności człowieka; 

 (ii) zawierać, tolerować ani promować 

żadnych treści dyskryminujących zgodnie 

z art. 21 Karty praw podstawowych Unii 

Europejskiej; 
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 (iii) zachęcać do postępowania 

zagrażającego zdrowiu lub 

bezpieczeństwu; 

 (iv) zachęcać do zachowania szkodliwego 

dla ochrony środowiska; 

 (v) zachęcać do postępowania 

zagrażającego dobrostanowi zwierząt; 

 d) zakazane są wszelkie rodzaje 

handlowych przekazów audiowizualnych 

na temat papierosów i innych produktów 

tytoniowych; 

 e) zakazane są wszelkie formy 

handlowych przekazów audiowizualnych, 

które prezentują lub promują gry 

hazardowe, gry i przyjmowanie zakładów; 

 f) zakazane są handlowe przekazy 

audiowizualne na temat (i) produktów 

leczniczych stosowanych u ludzi 

wydawanych wyłącznie na receptę 

lekarską; (ii) weterynaryjnych produktów 

leczniczych posiadających właściwości lub 

zawierających substancje anaboliczne, 

przeciwzapalne, przeciwzakaźne, 

antynowotworowe, hormonalne lub 

psychotropowe; (iii) zabiegów leczniczych 

o charakterze inwazyjnym, z wyłączeniem 

zabiegów nieinwazyjnych o charakterze 

wyłącznie estetycznym; 

 g) zakazuje się wszelkich form 

handlowych przekazów audiowizualnych, 

które prezentują lub promują produkty i 

usługi finansowe o udowodnionej 

szkodliwości dla konsumentów, zwłaszcza 

niosące za sobą nieodłączne ryzyko, 

którego laik nie jest w stanie łatwo i 

szybko zidentyfikować; 

 h) zakazuje się handlowych przekazów 

audiowizualnych skierowanych do dzieci i 

nadawanych w trakcie audycji i pomiędzy 

nimi; 

 i) handlowe przekazy audiowizualne nie 

mogą wyrządzać fizycznej, psychicznej lub 

moralnej szkody młodzieży. 
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 W związku z tym nie mogą nakłaniać 

młodzieży do kupna lub najmu produktu 

lub usługi, wykorzystując ich brak 

doświadczenia lub łatwowierność, nie 

mogą zachęcać młodzieży, by przekonała 

rodziców lub osoby trzecie do kupna 

reklamowanych produktów lub usług, nie 

mogą wykorzystywać szczególnego 

zaufania, którym młodzież darzy rodziców, 

nauczycieli lub inne osoby, ani nie mogą 

bez uzasadnienia pokazywać młodzieży w 

sytuacjach niebezpiecznych lub w 

atrakcyjnych sytuacjach niezwiązanych z 

charakterem reklamowanego produktu.”; 

Or. en 

 

Poprawka   145 

Christofer Fjellner 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11 – litera b a (nowa) 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 9 – ustęp 1 – litera f a (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ba) w ust. 1 dodaje się literę w 

brzmieniu: 

 „fa) handlowe przekazy audiowizualne na 

temat usług hazardowych nie mogą być 

specjalnie kierowane do małoletnich i 

muszą zawierać jasną informację 

wskazującą minimalną granicę wieku, 

poniżej której gry hazardowe są 

zakazane;”; 

Or. en 

 

Poprawka   146 

Lynn Boylan 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11 a (nowy) 
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Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 9 – ustęp 1 – litera e 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 11a) w art. 9 ust. 1 skreśla się lit. e); 

Or. en 

 

Poprawka   147 

Margrete Auken 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12 a (nowy) 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 10 – ustęp 2 

 
Obowiązujący tekst Poprawka 

 12a) art. 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

2. Audiowizualne usługi medialne i 

audycje nie mogą być sponsorowane przez 

przedsiębiorstwa, których zasadnicza 

działalność polega na produkcji lub 

sprzedaży papierosów i innych wyrobów 

tytoniowych. 

„2. Audiowizualne usługi medialne i 

audycje nie mogą być sponsorowane przez 

przedsiębiorstwa, których zasadnicza 

działalność polega na produkcji lub 

sprzedaży papierosów i innych wyrobów 

tytoniowych, napojów alkoholowych, 

artykułów żywnościowych i napojów 

zawierających składniki odżywcze i 

substancje wywierające określone skutki 

żywieniowe lub fizjologiczne, których 

spożywanie w nadmiernych ilościach w 

codziennej diecie jest niezalecane, 

zwłaszcza takie jak tłuszcze, tłuszcze 

nasycone, kwasy tłuszczowe trans, sól lub 

sód i cukry. 

 Należy stosować model profilu składników 

odżywczych opracowany przez Biuro 

Regionalne WHO dla Europy w celu 

klasyfikacji żywności i napojów według 

składników odżywczych.”; 

Or. en 
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Poprawka   148 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte, Isabella Adinolfi 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12 a (nowy) 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 10 – ustęp 2 

 
Obowiązujący tekst Poprawka 

 12a) art. 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

2. Audiowizualne usługi medialne i 

audycje nie mogą być sponsorowane przez 

przedsiębiorstwa, których zasadnicza 

działalność polega na produkcji lub 

sprzedaży papierosów i innych wyrobów 

tytoniowych. 

„2. Audiowizualne usługi medialne i 

audycje nie mogą być sponsorowane przez 

przedsiębiorstwa, których zasadnicza 

działalność obejmuje: 

 a) gry hazardowe, gry i przyjmowanie 

zakładów; 

 b) produkcję lub sprzedaż papierosów i 

innych wyrobów tytoniowych, napojów 

alkoholowych lub produktów i zabiegów 

leczniczych; 

 c) sprzedaż produktów i usług w zakresie 

inwestycji finansowych; 

 d) produkcję lub sprzedaż żywności i 

napojów bezalkoholowych, których 

reklamowanie jest zabronione zgodnie z 

modelem profilu składników odżywczych 

opracowanym przez Biuro Regionalne 

WHO dla Europy.”; 

Or. en 

 

Poprawka   149 

Lynn Boylan 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12 a (nowy) 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 10 – ustęp 2 

 
Obowiązujący tekst Poprawka 
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 12a) art. 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

Audiowizualne usługi medialne i audycje 

nie mogą być sponsorowane przez 

przedsiębiorstwa, których zasadnicza 

działalność polega na produkcji lub 

sprzedaży papierosów i innych wyrobów 

tytoniowych. 

„Audiowizualne usługi medialne i audycje 

nie mogą być sponsorowane przez 

przedsiębiorstwa, których zasadnicza 

działalność polega na produkcji lub 

sprzedaży papierosów i innych wyrobów 

tytoniowych, napojów alkoholowych, 

artykułów żywnościowych i napojów 

bezalkoholowych o wysokiej zawartości 

tłuszczu, tłuszczów nasyconych, kwasów 

tłuszczowych trans, soli lub sodu i 

cukrów. 

 Do zidentyfikowania takiej żywności 

stosuje się model profilu składników 

odżywczych opracowany przez Biuro 

Regionalne WHO dla Europy.”; 

Or. en 

 

Poprawka   150 

Lynn Boylan 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 13 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 11 – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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. 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka   151 

Christel Schaldemose 
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Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 13 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 11 – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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. 

2. Lokowanie produktu jest zakazane. 

Or. da 

 

Poprawka   152 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 13 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 11 – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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. 

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 dla dzieci. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Celem poprawki jest poprawa przejrzystości przedmiotowego przepisu. 
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Poprawka   153 

Christel Schaldemose 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 13 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 11 – ustęp 3 – akapit 1– wprowadzenie 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Audycje, w których stosuje się 

lokowanie produktu, muszą spełniać 

następujące wymagania: 

3. O ile państwo członkowskie nie 

postanowi inaczej, lokowanie produktu jest 

dopuszczalne w drodze odstępstwa od ust. 

2 w następujących przypadkach: 

Or. da 

 

Poprawka   154 

Christel Schaldemose 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 13 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 11 – ustęp 3 – akapit 1 – litera a 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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; 

a) w utworach kinematograficznych, 

filmach i serialach wyprodukowanych na 

użytek audiowizualnych usług 

medialnych, w audycjach sportowych oraz 

audycjach rozrywkowych; 

Or. da 

 

Poprawka   155 

Christel Schaldemose 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 13 
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Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 11 – ustęp 3 – akapit 1 – litera b 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) nie mogą zachęcać bezpośrednio 

do zakupu lub najmu towarów ani usług; 

b) w przypadku gdy nie dochodzi do 

płatności, ale jedynie do dostarczenia 

bezpłatnie pewnych towarów lub usług, 

takich jak rekwizyty i nagrody, po to, aby 

zostały zaprezentowane w audycji; 

 odstępstwa przewidzianego w lit. a) nie 

stosuje się do audycji dla dzieci; 

Or. da 

 

Poprawka   156 

Christel Schaldemose 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 13 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 11 – ustęp 3 – akapit 1 – litera c i akapit 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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; 

Audycje, w których stosuje się lokowanie 

produktu, muszą spełniać co najmniej 

wszystkie poniższe 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 odpowiedzialności 

redakcyjnej dostawcy usług medialnych; 

 b) nie mogą zachęcać bezpośrednio do 

zakupu ani najmu towarów ani usług, 

zwłaszcza przez specjalne, promocyjne 

odniesienia do tych towarów lub usług; 
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 c) nie mogą nadmiernie eksponować 

danego produktu; 

 d) 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; 

Or. da 

 

Poprawka   157 

Christel Schaldemose 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 13 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 11 – ustęp 3 – akapit 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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. 

Na zasadzie wyjątku państwa 

członkowskie mogą odstąpić od wymogów 

zawartych w lit. d), 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. 

Or. da 

 

Poprawka   158 

Lynn Boylan 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 13 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 11 – ustęp 4 – litery b a i b b oraz akapit 1 a (nowe) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 
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 ba) alkohol i napoje alkoholowe; 

 bb) artykuły żywnościowe i napoje 

bezalkoholowe o wysokiej zawartości 

tłuszczu, tłuszczów nasyconych, kwasów 

tłuszczowych trans, soli lub sodu i 

cukrów. 

 Do zidentyfikowania artykułów 

żywnościowych, o których mowa w lit. bb), 

stosuje się model profilu składników 

odżywczych opracowany przez Biuro 

Regionalne WHO dla Europy. 

Or. en 

 

Poprawka   159 

Margrete Auken 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 13 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 11 – ustęp 4 – litera b a (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ba) napoje alkoholowe lub lokowanie 

produktu przedsiębiorstw, których 

zasadnicza działalność polega na 

produkcji lub sprzedaży napojów 

alkoholowych; 

Or. en 

 

Poprawka   160 

Glenis Willmott, Nessa Childers, Jytte Guteland 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 13 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 11 – ustęp 4 – litera b a (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ba) napoje alkoholowe; 
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Or. en 

 

Poprawka   161 

Frédérique Ries, Fredrick Federley 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 13 (nowy) 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 11 – ustęp 4 – litera b a (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ba) napoje alkoholowe; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Lokowanie produktu jest skuteczną techniką marketingową, która nie może obejmować 

napojów alkoholowych. 

 

Poprawka   162 

Margrete Auken 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 13 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 11 – ustęp 4 – litera b b – akapit 1 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 bb) żywność i napoje, które zawierają 

składniki odżywcze oraz substancje 

wywierające określone skutki żywieniowe 

lub fizjologiczne niezalecane w 

nadmiernych ilościach w codziennej 

diecie, zwłaszcza takie jak tłuszcze, 

tłuszcze nasycone, kwasy tłuszczowe typu 

trans, sól lub sód i cukry. 

 Należy stosować model profilu składników 

odżywczych opracowany przez Biuro 

Regionalne WHO dla Europy w celu 

klasyfikacji żywności i napojów według 

składników odżywczych. 
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Or. en 

 

Poprawka   163 

Glenis Willmott, Nessa Childers, Jytte Guteland 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 13 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 11 – ustęp 4 – litera b b (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 bb) artykuły żywnościowe i napoje 

bezalkoholowe o wysokiej zawartości 

tłuszczu, kwasów tłuszczowych trans, soli 

lub sodu i cukrów. 

Or. en 

 

Poprawka   164 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte, Isabella Adinolfi 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 14 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 12 – akapit 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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 

Państwa członkowskie wprowadzają 

wszelkie niezbędne i odpowiednie środki w 

celu zapewnienia, by audycje nadawane 

przez dostawców audiowizualnych usług 

medialnych i dostawców platform 

udostępniania plików wideo podlegających 

ich jurysdykcji, które mogłyby poważnie 

zaszkodzić fizycznemu, psychicznemu lub 

moralnemu rozwojowi małoletnich lub 

zaszkodzić fizycznej, psychicznej lub 

moralnej integralności osób starszych 

bądź osób należących do grup szczególnie 

wrażliwych, były udostępniane jedynie w 

sposób zapobiegający ich oglądaniu lub 

słuchaniu przez osoby małoletnie i osoby 

należące do wspomnianych grup w 
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proporcjonalne do potencjalnej 

szkodliwości audycji. 

zwykłych okolicznościach. Środki te mogą 

obejmować wybór godzin emisji, narzędzia 

weryfikacji wieku lub inne odpowiednie i 

skuteczne rozwiązania techniczne. 

Powinny być one proporcjonalne do 

potencjalnej szkodliwości audycji. 

Or. en 

 

Poprawka   165 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 14 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 12 – ustęp 1 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Państwa członkowskie podejmują 

stosowne środki w celu zapewnienia, by 

transmisje nadawców telewizyjnych 

podlegających ich jurysdykcji nie 

zawierały jakichkolwiek programów 

mogących poważnie zaszkodzić rozwojowi 

fizycznemu, umysłowemu lub moralnemu 

małoletnich, w szczególności programów 

zawierających pornografię lub 

nieuzasadnioną przemoc. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Celem niniejszej poprawki jest wzmocnienie ochrony małoletnich. 

 

Poprawka   166 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 14 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 12 – ustęp 2 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Najbardziej szkodliwe treści, takie jak 
sceny nieuzasadnionej przemocy i 

pornografia, podlegają najsurowszym 

środkom, takim jak szyfrowanie i 

skuteczne mechanizmy kontroli 

rodzicielskiej. 

Audycje, które mogą poważnie zaszkodzić 

fizycznemu, psychicznemu lub 

moralnemu rozwojowi małoletnich, 

zwłaszcza audycje zawierające 

pornografię lub sceny nieuzasadnionej 

przemocy nadawane w ramach 

audiowizualnych usług medialnych na 

żądanie, podlegają najsurowszym 

środkom, takim jak szyfrowanie i 

skuteczne mechanizmy kontroli 

rodzicielskiej. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Celem niniejszej poprawki jest wzmocnienie ochrony małoletnich. 

 

Poprawka   167 

Marc Joulaud 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 15 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 13 – ustęp 1 

 
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 40 % 

udział utworów europejskich w ich 

katalogu i wyeksponowanie tych utworów. 

Or. fr 

 

Poprawka   168 

Marc Joulaud 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 16 
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Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 20 – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

16) art. 20 ust. 2 zdanie pierwsze 

otrzymuje brzmienie: 

skreśla się 

„Emisja filmów wyprodukowanych dla 

telewizji (z wyłączeniem serii, seriali i 

filmów dokumentalnych), utworów 

kinematograficznych i audycji 

informacyjnych może zostać przerwana 

reklamą telewizyjną lub telesprzedażą 

tylko jeden raz w ciągu każdego 

przewidzianego w układzie audycji okresu 

nie krótszego niż 20 minut.”; 

 

Or. fr 

 

Poprawka   169 

Margrete Auken 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 17 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 23 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

17) art. 23 otrzymuje brzmienie: skreśla się 

„Artykuł 23  

1. Dzienny udział spotów reklamowych i 

telesprzedażowych w godz. 7:00–23:00 nie 

może przekraczać 20 %. 

 

2. Ust. 1 nie ma zastosowania do:  

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; 

 

b) ogłoszeń sponsorowanych;  

c) lokowania produktu.”;  
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Or. en 

Uzasadnienie 

Dyrektywa w obecnej formie przewiduje, że „czas nadawania telewizyjnych spotów 

reklamowych i spotów telesprzedażowych nie może w danej godzinie zegarowej przekraczać 

20 %”, a zatem ustanawia limit godzinowy, który jest bardziej odpowiedni. 

 

Poprawka   170 

Lynn Boylan 

 

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. 

7:00–23:00 nie może przekraczać 20 %. 

skreśla się 

Or. en 

 

Poprawka   171 

Mihai Ţurcanu, Cristian-Silviu Buşoi 

 

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. 

7:00–23:00 nie może przekraczać 20 %. 

1. Dzienny udział spotów 

reklamowych i telesprzedażowych w 

czasie jednej godziny w godz. 7:00–23:00 

nie może przekraczać 20 %. 

 (Poprawka dotyczy całości tekstu; jej 

przyjęcie wiąże się z koniecznością 

wprowadzenia zmian w całym 

dokumencie). 
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Or. ro 

 

Poprawka   172 

Marc Joulaud 

 

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. 

7:00–23:00 nie może przekraczać 20 %. 

1. Czas nadawania telewizyjnych 

spotów reklamowych i spotów 

telesprzedażowych nie może w danej 

godzinie zegarowej przekraczać 20 %. 

Or. fr 

 

Poprawka   173 

Christel Schaldemose 

 

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. 

7:00–23:00 nie może przekraczać 20 %. 

1. Udział spotów reklamowych i 

telesprzedażowych w godzinie zegarowej 

nie może przekraczać 20 %. 

Or. da 

Poprawka   174 

Marc Joulaud 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 17 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 23 – ustęp 2 – litera a 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 
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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 

wywodzącymi się bezpośrednio z tych 

audycji; 

Or. fr 

 

Poprawka   175 

Lynn Boylan 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 19 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 28 a – ustęp 1 – wprowadzenie 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Bez uszczerbku dla art. 14 i 15 

dyrektywy 2000/31/WE państwa 

członkowskie zapewniają, by dostawcy 

platform udostępniania plików wideo 

stosowali odpowiednie środki w celu: 

1. Bez uszczerbku dla art. 14 i 15 

dyrektywy 2000/31/WE państwa 

członkowskie zapewniają, by dostawcy 

audiowizualnych usług medialnych, tacy 

jak dostawcy platform udostępniania 

plików wideo, stosowali odpowiednie 

środki w celu: 

Or. en 

 

Poprawka   176 

Lynn Boylan 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 19 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 28 a – ustęp 1 – litera a 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) ochrony małoletnich przed 

treściami, które mogą zaszkodzić ich 

fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu 

rozwojowi; 

a) ochrony grup szczególnie 

narażonych, takich jak małoletni, przed 

treściami, które mogą zaszkodzić ich 

fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu 

rozwojowi; 
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Or. en 

 

Poprawka   177 

Marc Joulaud 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 19 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 28 a – ustęp 1 – litera b 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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. 

b) ochrony wszystkich obywateli 

przed treściami nawołującymi do 

terroryzmu, 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. 

Or. fr 

Poprawka   178 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 19 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 28 a – ustęp 1 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Państwa członkowskie 

wprowadzają odpowiednie środki w celu 

zapewnienia, by audycje nadawane przez 

dostawców platform udostępniania plików 

wideo podlegających ich jurysdykcji, które 

mogą poważnie zaszkodzić fizycznemu, 

psychicznemu lub moralnemu rozwojowi 

małoletnich, były udostępniane wyłącznie 

w taki sposób, by zapobiec ich oglądaniu 

lub słuchaniu przez osoby małoletnie w 

zwykłych okolicznościach. 

 Środki te mogą obejmować narzędzia 

weryfikacji wieku lub inne rozwiązania 

techniczne. Przedmiotowe środki 
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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 

Celem niniejszej poprawki jest wzmocnienie ochrony małoletnich w kontekście platform 

udostępniania plików wideo. 

 

Poprawka   179 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 19 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 28 a – ustęp 2 – akapit 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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. 

Odpowiedniość środka w rozumieniu ust. 1 

i 1a ustalają państwa członkowskie 

sprawujące jurysdykcję nad dostawcami 

platform udostępniania plików wideo w 

świetle charakteru treści, ich potencjalnej 

szkodliwości, charakterystyki kategorii 

osób, które mają być chronione, oraz 

zagrożonych praw i uzasadnionych 

interesów, w tym praw i interesów 

dostawców platform udostępniania plików 

wideo oraz użytkowników, którzy 

stworzyli lub umieścili na takich 

platformach treści, a także interesu 

publicznego. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Poprawka wyjaśnia, że państwa członkowskie są odpowiedzialne za to zadanie. 
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Poprawka   180 

Lynn Boylan 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 19 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 28 a – ustęp 2 – akapit 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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. 

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 audiowizualnych usług 

medialnych, takich jak dostawcy platform 

udostępniania plików wideo, oraz 

użytkowników, którzy stworzyli lub 

umieścili na takich platformach treści, a 

także interesu publicznego. 

Or. en 

 

Poprawka   181 

Lynn Boylan 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 19 

Dyrektywa 2010/13/UE 

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

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) zdefiniowanie i stosowanie w 

regulaminie dostawców platform 

udostępniania plików wideo pojęcia 

nawoływania do przemocy lub nienawiści, 

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

pojęcia treści, która może zaszkodzić 

rozwojowi fizycznemu, psychicznemu lub 

moralnemu nieletnich, zgodnie z 

odpowiednio art. 6 i 12; 

a) zdefiniowanie i stosowanie w 

regulaminie dostawców audiowizualnych 

usług medialnych, takich jak dostawcy 
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 grup szczególnie narażonych, 
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takich jak nieletni, zgodnie z, 

odpowiednio, art. 6 i art. 12; 

Or. en 

 

Poprawka   182 

Lynn Boylan 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 19 

Dyrektywa 2010/13/UE 

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

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) stworzenie i obsługa 

przeznaczonych dla użytkowników 

platformy udostępniania plików wideo 

systemów weryfikacji wieku w odniesieniu 

do treści, które mogą zaszkodzić 

fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu 

rozwojowi małoletnich; 

c) stworzenie i obsługa 

przeznaczonych dla użytkowników 

audiowizualnych usług medialnych, 

takich jak platformy udostępniania plików 

wideo, systemów weryfikacji wieku w 

odniesieniu do treści, które mogą 

zaszkodzić fizycznemu, psychicznemu lub 

moralnemu rozwojowi małoletnich; 

Or. en 

 

Poprawka   183 

Lynn Boylan 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 19 

Dyrektywa 2010/13/UE 

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

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) stworzenie i obsługa systemów 

umożliwiających użytkownikom platform 

udostępniania plików wideo ocenę treści, o 

których mowa w ust. 1; 

d) stworzenie i obsługa systemów 

umożliwiających użytkownikom 

audiowizualnych usług medialnych, 

takich jak platformy udostępniania plików 

wideo, ocenę treści, o których mowa w ust. 

1; 

Or. en 
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Poprawka   184 

Lynn Boylan 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 19 

Dyrektywa 2010/13/UE 

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

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

e) zapewnienie mechanizmów 

kontroli rodzicielskiej w odniesieniu do 

treści, które mogą zaszkodzić fizycznemu, 

psychicznemu lub moralnemu rozwojowi 

małoletnich; 

e) zapewnienie mechanizmów 

kontroli rodzicielskiej w odniesieniu do 

treści, które mogą zaszkodzić fizycznemu, 

psychicznemu lub moralnemu rozwojowi 

grup szczególnie narażonych, takich jak 

małoletni; 

Or. en 

 

Poprawka   185 

Lynn Boylan 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 19 

Dyrektywa 2010/13/UE 

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

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

f) stworzenie i obsługa 

mechanizmów, za pomocą których 

dostawcy platform udostępniania plików 

wideo informują użytkowników tych 

platform, jakie działania podjęto w 

odpowiedzi na zgłoszenie lub sygnał, o 

których mowa w lit. b). 

f) stworzenie i obsługa 

mechanizmów, za pomocą których 

dostawcy audiowizualnych usług 

medialnych, takich jak platformy 
udostępniania plików wideo, informują 

użytkowników tych usług, jakie działania 

podjęto w odpowiedzi na zgłoszenie lub 

sygnał, o których mowa w lit. b). 

Or. en 

 

Poprawka   186 

Lynn Boylan 
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Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 19 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 28 a – ustęp 4 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Państwa członkowskie ustanawiają 

odpowiednie mechanizmy oceny 

odpowiedniości środków określonych w 

ust. 2 i 3 wprowadzanych przez dostawców 

platform udostępniania plików wideo. 

Państwa członkowskie powierzają to 

zadanie organom wyznaczonym zgodnie z 

art. 30. 

4. Państwa członkowskie ustanawiają 

odpowiednie mechanizmy oceny 

odpowiedniości środków określonych w 

ust. 2 i 3 wprowadzanych przez dostawców 

audiowizualnych usług medialnych, 

takich jak dostawcy platform 

udostępniania plików wideo. Państwa 

członkowskie powierzają to zadanie 

organom wyznaczonym zgodnie z art. 30. 

Or. en 

 

Poprawka   187 

Lynn Boylan 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 19 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 28 a – ustęp 5 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Państwa członkowskie nie 

nakładają na dostawców platform 

udostępniania plików wideo obowiązku 

stosowania środków bardziej 

rygorystycznych niż środki, o których 

mowa w ust. 1 i 2. Państwa członkowskie 

zachowują możliwość wprowadzania 

bardziej rygorystycznych środków w 

odniesieniu do nielegalnych treści. 

Przyjmując takie środki, państwa 

członkowskie są zobowiązane spełnić 

warunki określone we właściwym prawie 

Unii, takie jak, w stosownych 

przypadkach, warunki określone w art. 14 i 

15 dyrektywy 2000/31/WE lub art. 25 

dyrektywy 2011/93/UE. 

5. Państwa członkowskie nie 

nakładają na dostawców audiowizualnych 

usług medialnych, takich jak dostawcy 
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 



 

AM\1112182PL.docx 111/117 PE595.453v03-00 

 PL 

15 dyrektywy 2000/31/WE lub art. 25 

dyrektywy 2011/93/UE. 

Or. en 

 

Poprawka   188 

Lynn Boylan 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 19 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 28 a – ustęp 6 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6. Państwa członkowskie zapewniają 

dostępność mechanizmów składania skarg 

i dochodzenia roszczeń na potrzeby 

rozstrzygania sporów między 

użytkownikami a dostawcami platform 

udostępniania plików wideo dotyczących 

stosowania odpowiednich środków 

określonych w ust. 1 i 2. 

6. Państwa członkowskie zapewniają 

dostępność mechanizmów składania skarg 

i dochodzenia roszczeń na potrzeby 

rozstrzygania sporów między 

użytkownikami a dostawcami 

audiowizualnych usług medialnych, 

takimi jak dostawcy platform 

udostępniania plików wideo, dotyczących 

stosowania odpowiednich środków 

określonych w ust. 1 i 2. 

Or. en 

 

Poprawka   189 

Lynn Boylan 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 19 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 28 a – ustęp 7 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

7. Komisja i ERGA zachęcają 

dostawców platform udostępniania plików 

wideo do wymiany najlepszych praktyk w 

zakresie systemów współregulacji w całej 

Unii. W stosownych przypadkach Komisja 

7. Komisja i ERGA zachęcają 

dostawców audiowizualnych usług 

medialnych, takich jak dostawcy platform 

udostępniania plików wideo, do wymiany 

najlepszych praktyk w zakresie systemów 

współregulacji w całej Unii. W stosownych 



 

PE595.453v03-00 112/117 AM\1112182PL.docx 

PL 

wspomaga opracowywanie unijnych 

kodeksów postępowania. 

przypadkach Komisja wspomaga 

opracowywanie unijnych kodeksów 

postępowania. 

Or. en 

 

Poprawka   190 

Lynn Boylan 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 19 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 28 a – ustęp 8 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

8. Dostawcy platform udostępniania 

plików wideo lub, w stosownych 

przypadkach, organizacje reprezentujące 

takich dostawców w tym zakresie 

przedkładają Komisji projekty unijnych 

kodeksów postępowania i zmiany 

istniejących unijnych kodeksów 

postępowania. Komisja może zwrócić się 

do ERGA o zaopiniowanie projektów, 

zmian lub uzupełnień kodeksów 

postępowania. Komisja może odpowiednio 

rozpowszechnić informacje o tych 

kodeksach postępowania. 

8. Dostawcy audiowizualnych usług 

medialnych, tacy jak 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 

 

Poprawka   191 

Lynn Boylan 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 19 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 28 a – ustęp 1 – akapit 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 
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Państwa członkowskie zapewniają, by 

dostawcy platform udostępniania plików 

wideo, którzy nie mają siedziby na ich 

terytorium, lecz których jednostka 

dominująca lub zależna ma siedzibę na ich 

terytorium, bądź też którzy są częścią 

grupy, której inny podmiot ma siedzibę na 

ich terytorium, byli uznawani za mających 

siedzibę na ich terytorium do celów art. 3 

ust. 1 dyrektywy 2000/31/WE. 

Państwa członkowskie zapewniają, by 

dostawcy audiowizualnych usług 

medialnych, tacy jak dostawcy platform 

udostępniania plików wideo, którzy nie 

mają siedziby na ich terytorium, lecz 

których jednostka dominująca lub zależna 

ma siedzibę na ich terytorium, bądź też 

którzy są częścią grupy, której inny 

podmiot ma siedzibę na ich terytorium, 

byli uznawani za mających siedzibę na ich 

terytorium do celów art. 3 ust. 1 dyrektywy 

2000/31/WE. 

Or. en 

 

Poprawka   192 

Lynn Boylan 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 19 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 28 b – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Państwa członkowskie przekazują 

Komisji wykaz dostawców platform 

udostępniania plików wideo mających 

siedzibę na ich terytorium oraz kryteria 

określone w art. 3 ust. 1 dyrektywy 

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

których ustaliły swoją jurysdykcję. 

Państwa członkowskie regularnie 

aktualizują ten wykaz. Komisja zapewnia 

właściwym niezależnym organom 

regulacyjnym dostęp do tych informacji. 

2. Państwa członkowskie przekazują 

Komisji wykaz dostawców 

audiowizualnych usług medialnych, 

takich jak dostawcy platform 

udostępniania plików wideo, mających 

siedzibę na ich terytorium oraz kryteria 

określone w art. 3 ust. 1 dyrektywy 

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

których ustaliły swoją jurysdykcję. 

Państwa członkowskie regularnie 

aktualizują ten wykaz. Komisja zapewnia 

właściwym niezależnym organom 

regulacyjnym dostęp do tych informacji. 

Or. en 

 

Poprawka   193 

Lynn Boylan 
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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 

użytkownikowi lub dostawcy usług 

medialnych, w tym dostawcy 

audiowizualnych 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   194 

Lynn Boylan 

 

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) 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 grup 

szczególnie narażonych, takich jak 

małoletni, i nawoływania do nienawiści. 

Or. en 
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Poprawka   195 

Frédérique Ries, Jasenko Selimovic 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 23 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 33 – akapit 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Najpóźniej do dnia [data – nie później niż 

cztery lata po przyjęciu dyrektywy] r., a 

następnie co trzy lata Komisja przedkłada 

Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i 

Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-

Społecznemu sprawozdanie ze stosowania 

niniejszej dyrektywy. 

Najpóźniej do dnia [data – nie później niż 

cztery lata po przyjęciu dyrektywy] r., a 

następnie co trzy lata, Komisja przedkłada 

Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i 

Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-

Społecznemu sprawozdanie ze stosowania 

niniejszej dyrektywy. W sprawozdaniu tym 

ocenia się skuteczność praktyk 

samoregulacyjnych i współregulacyjnych 

we wszystkich państwach członkowskich, 

w szczególności w świetle praktyk 

reklamowych skierowanych do dzieci i 

rodzin. Jeśli w sprawozdaniu stwierdza 

się, że samoregulacyjne kodeksy 

postępowania dotyczące handlowych 

przekazów audiowizualnych, na przykład 

na temat niezdrowej żywności lub 

słodzonych napojów, nie przyniosły 

oczekiwanych rezultatów w zakresie 

ograniczania do minimum kontaktu dzieci 

i małoletnich z takimi przekazami, 

Komisja przedstawia wniosek w sprawie 

uregulowania tej konkretnej kwestii. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Istotne jest ustanowienie klauzuli przeglądowej, w szczególności w odniesieniu do praktyk 

reklamowych, aby właściwie chronić prawa, zdrowie i dobrostan dzieci. 

 

Poprawka   196 

Lynn Boylan 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

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

Artykuł 33 – akapit 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Najpóźniej do dnia [data – nie później niż 

cztery lata po przyjęciu dyrektywy] r., a 

następnie co trzy lata Komisja przedkłada 

Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i 

Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-

Społecznemu sprawozdanie ze stosowania 

niniejszej dyrektywy. 

Najpóźniej do dnia [data – nie później niż 

trzy lata po przyjęciu dyrektywy] r., a 

następnie co trzy lata Komisja przedkłada 

Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i 

Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-

Społecznemu sprawozdanie ze stosowania 

niniejszej dyrektywy. 

Or. en 

 

Poprawka   197 

Mihai Ţurcanu, Cristian-Silviu Buşoi 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 23 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 33 – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Najpóźniej do dnia [data – nie później niż 

cztery lata po przyjęciu dyrektywy] r., a 

następnie co trzy lata Komisja przedkłada 

Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i 

Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-

Społecznemu sprawozdanie ze stosowania 

niniejszej dyrektywy. 

Najpóźniej do dnia [data – nie później niż 

trzy lata po przyjęciu dyrektywy] r., a 

następnie co trzy lata Komisja przedkłada 

Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i 

Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-

Społecznemu sprawozdanie ze stosowania 

niniejszej dyrektywy. 

 (Poprawka dotyczy całości tekstu; jej 

przyjęcie wiąże się z koniecznością 

wprowadzenia zmian w całym 

dokumencie). 

Or. ro 

Poprawka   198 

Glenis Willmott, Nessa Childers, Jytte Guteland 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 23 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 33 – akapit 3 a (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Najpóźniej w dniu [trzy lata od wejścia w 

życie niniejszej dyrektywy] r. Komisja 

opracowuje sprawozdanie dla Parlamentu 

Europejskiego i Rady zawierające 

propozycje ograniczenia kontaktu 

małoletnich z przekazami handlowymi w 

internecie i w mediach społecznościowych 

dotyczącymi produktów zagrażających 

zdrowiu. 

Or. en 

 


