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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE 

Od 2010 r. dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych (dyrektywa 2010/13/UE) 

dostarcza solidnych ram regulacyjnych wzmacniających sektor kultury i sektor kreatywny 

oraz chroniących konsumentów podatnych na zagrożenia, takich jak małoletnie dzieci, przez 

stosowanie podejścia polegającego na minimalnej harmonizacji unijnych norm 

obowiązujących w branży audiowizualnych usług medialnych. 

W świetle nowych technologii, popytu konsumpcyjnego i wynikających z tego ciągłych 

zmian w kierunku nielinearnych metod transmisji przegląd tej dyrektywy ma na celu 

zapewnienie w większym stopniu równych warunków działania, aby nadawcy i producenci 

treści korzystający z zarówno z nowych, jak i tradycyjnych technologii mogli konkurować ze 

sobą, chronić i dystrybuować treści kulturalne oraz inwestować w nie. 

Scope 

Sprawozdawczyni jest zdania, że istotne znaczenie przy rozszerzaniu zakresu dyrektywy, 

zwłaszcza w odniesieniu do platform udostępniania plików wideo, ma nienaruszanie 

dyrektywy 2000/31/WE (dyrektywa o handlu elektronicznym) oraz to, aby rozszerzenie to 

dotyczyło jedynie sektora audiowizualnego. Obecne parametry dyrektywy już teraz są 

przydatne do objęcia jej przepisami wielu nowych technologii dzięki definicjom skupionym 

wokół typu produktu, a nie sposobu dystrybucji. 

Wszelkie poszerzenie zakresu dyrektywy musi konsekwentnie zapewniać takie same normy 

ochrony w każdym przypadku. Pod względem geograficznym obecne regulacje pozostają 

adekwatne i prowadzą do osiągnięcia silnego jednolitego rynku usług nadawczych. 

Definicje 

Zasadniczo obecne definicje określone w dyrektywie 2010/13/UE pozostają ważne. Zauważa 

się, że w sytuacjach, w których doszło do konwergencji mediów, warto rozróżnić treści 

podlegające i niepodlegające odpowiedzialności redakcyjnej. Pozwoli to uniknąć naruszania 

zakresu dyrektywy o handlu elektronicznym i przez to w istotny sposób zabezpieczyć 

interpretację systemu odpowiedzialności pośrednich dostawców usług. 

Zasada kraju pochodzenia 

Zasada kraju pochodzenia to podstawa tych regulacji, a wszelkie próby jej naruszenia 

przyniosłyby efekty odwrotne do zamierzonych w branży audiowizualnych usług medialnych, 

na jednolitym rynku i w odniesieniu do zdolności do transgranicznej dystrybucji treści. 

Zasada kraju pochodzenia upraszcza obciążenie regulacyjne spoczywające na nadawcach oraz 

zapewnia jasne zasady odpowiedzialności prawnej i redakcyjnej dotyczące własności treści. 

Wniosek Komisji dotyczący umożliwienia wprowadzania opłat krajowych od dostaw 

transgranicznych jest sprzeczny z zasadą kraju pochodzenia i stanowi pierwszy krok w 

kierunku wprowadzenia zasady kraju docelowego. Dlatego sprawozdawczyni usunęła ten 

element z projektu opinii komisji IMCO. Komisja IMCO musi zaangażować się w ochronę 

zasady kraju pochodzenia, ponieważ ma ona zasadnicze znaczenie dla szeregu regulacji 

podlegających kompetencjom tej komisji, zwłaszcza dla dyrektywy 2000/31/WE.  
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Należy jednak uwzględnić zastrzeżenia związane z omijaniem przepisów krajowych przy 

użyciu zasady kraju pochodzenia. Dlatego należy rozważyć ściślejszą współpracę oraz 

silniejsze i szybsze mechanizmy dochodzenia roszczeń dla poszczególnych krajów. 

Przepisy w sprawie handlowych przekazów audiowizualnych 

Choć zwiększenie elastyczności w zakresie przepisów w sprawie handlowych przekazów 

audiowizualnych jest mile widziane, to poprawki do tych przepisów nie mogą osłabiać 

ochrony konsumentów. Pozytywnym krokiem jest zniesienie przepisu dotyczącego 

„nadmiernego eksponowania” w odniesieniu do lokowania produktu, gdyż dotychczasowa 

niejasność regulacyjna tego terminu ogranicza zdolność nadawców do wykorzystywania tego 

strumienia dochodów handlowych. 

Jednak większa elastyczność w zakresie minut nadawania i limitów ilościowych nie 

uwzględnia różnic w sposobach finansowania reklam w całej UE, zarówno pod kątem 

oddziaływania, jak i minut nadawania. Nie zwiększy to nakładów na reklamę w przypadku 

linearnych usług medialnych. Elastyczność ta doprowadzi do przeładowania godzin szczytu, 

osłabienia oddziaływania reklamy i stworzenia okresów nasycenia ze szkodą dla 

konsumentów. W interesie konsumentów w niniejszej opinii usunięto środki mające na celu 

deregulację kwestii liczby minut poświęconych reklamie. 

Utwory europejskie 

Sprawozdawczyni jest przekonana, że choć należy zachęcać do promocji utworów 

europejskich, to przyjęte podejście powinno mieć charakter rynkowy i nie narzucać 

eksponowania ani wyszukiwalności treści. Określanie proporcji udziału danych treści 

powinno być ograniczone i w żadnym wypadku nie wykraczać poza wnioski Komisji. 

Większe proporcje udziału i bardziej szczegółowe zalecenia prowadzą do protekcjonizmu na 

rynkach kultury i nie uwzględniają szerszego rynku globalnego, którego częścią jest jednolity 

rynek cyfrowy UE. Do maksymalizacji inwestycji w treści europejskie dochodzi wtedy, gdy 

są one napędzane przez konkurencję i popyt rynkowy, a nie sztuczne poziomy odniesienia i 

obciążenia.  

Krajowe organy regulacyjne 

Wnioski Komisji w sprawie poprawy efektywności krajowych organów regulacyjnych są 

konieczne do zapewnienia powszechnego i kompleksowego wdrożenia dyrektywy o 

audiowizualnych usługach medialnych. Choć europejska grupa regulatorów audiowizualnych 

usług medialnych (ERGA) odgrywa ważną rolę w koordynacji i wymianie informacji między 

organami regulacyjnymi, to obciążenie związane z dyrektywą o audiowizualnych usługach 

medialnych spoczywa na państwach członkowskich i krajowych organach regulacyjnych. 

Państwa członkowskie powinny przeznaczyć odpowiednie zasoby na te organy, aby te mogły 

rozwinąć swoje zdolności i zapewniać jasne procesy dochodzenia roszczeń i składania skarg. 

Ochrona małoletnich 

W obliczu konwergencji mediów przegląd dyrektywy o audiowizualnych usługach 

medialnych stwarza szanse na zwiększenie, w razie potrzeby, ochrony małoletnich w sferze 

mediów nielinearnych. Ważne jest, aby wszystkie nowe definicje lub zmiany zakresu 

dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych miały na celu poprawę ochrony 
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małoletnich, zapewniając jednocześnie państwom członkowskim możliwości zwalczania 

nielegalnych praktyk. 

Dostępność 

Art. 7 obecnej dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych, istotny dla kontynuacji 

obecnych działań na rzecz uwzględnienia aspektu dostępności, powinien zostać zachowany i 

udoskonalony za pomocą odniesień do audiowizualnych usług medialnych usuniętych z 

europejskiego aktu w sprawie dostępności. Europejski akt w sprawie dostępności, łączący 

zarówno aspekty materialne, jak i niematerialne świadczenia audiowizualnych usług 

medialnych1, nie uwzględnia w wystarczającym stopniu realiów i potrzeb sektora mediów 

audiowizualnych, co może hamować prawdziwe innowacje, które w przyszłości mogą stać się 

najlepszymi rozwiązaniami wychodzącymi naprzeciw indywidualnym potrzebom 

konsumentów.  

POPRAWKI 

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Kultury i 

Edukacji, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących 

poprawek: 

 

Poprawka  1 

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 

(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 

                                                 
1 „Audiowizualne usługi medialne i związane z nimi urządzenia końcowe z zaawansowanymi zdolnościami 

obliczeniowymi przeznaczone do obsługi konsumentów”, wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw 

członkowskich w odniesieniu do wymogów dostępności produktów i usług, COM(2015)0615 final, 

2015/0278(COD). 
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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. 

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 platformy 

udostępniania plików wideo, zdołały 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 

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). 
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Uzasadnienie 

Rola mediów społecznościowych w naszym społeczeństwie jest coraz większa, zwłaszcza dla 

nowych pokoleń, a media te stanowią obecnie najczęściej wybierany punkt dostępu do treści 

mediów audiowizualnych. 

 

Poprawka  2 

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 

wideo nieobjętej odpowiedzialnością 

redakcyjną. W takich przypadkach na 

(3) Dyrektywa 2010/13/UE powinna 

nadal obowiązywać wyłącznie w 

odniesieniu do usług, które są 

przeznaczone do odbioru przez znaczną 

część ogółu odbiorców i które mogą 

wyraźnie oddziaływać na tę znaczną część 

ogółu odbiorców, i 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 stanowią dla 

konsumentów ważny punkt dostępu do 

informacji i w coraz większym stopniu 

opierają się na treściach audiowizualnych 

generowanych lub udostępnianych przez 

ich użytkowników. Serwisy 

społecznościowe generalnie nie wchodzą 

w zakres niniejszej dyrektywy, jednak 

należy je włączyć w ten zakres, jeżeli ich 

usługi spełniają wszystkie kryteria 

definiujące platformy udostępniania 

plików wideo. W zakres tych przepisów 

nie należy włączać audiowizualnych usług 

medialnych, które służą dostarczaniu i 
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dostawcach mających odpowiedzialność 

redakcyjną będzie ciążył obowiązek 

przestrzegania przepisów niniejszej 

dyrektywy. 

dystrybucji treści audiowizualnych i nie 

konkurują z rozpowszechnianiem 

telewizyjnym, np. służą dostarczaniu i 

dystrybucji treści audiowizualnych 

pochodzących od użytkowników 

prywatnych w celu udostępniania ich w 

ramach grup zainteresowań. Dana usługa 

powinna być uważana jedynie za 

nieodłączne uzupełnienie podstawowej 

działalności wówczas, gdy istnieją 

powiązania między ofertą audiowizualną a 

podstawową działalnością. Kanały lub 

wszelkie inne usługi audiowizualne 

podlegające odpowiedzialności redakcyjnej 

dostawcy mogą jako takie stanowić 

audiowizualne usługi medialne, nawet 

jeżeli są oferowane w ramach platformy 

udostępniania plików wideo nieobjętej 

odpowiedzialnością redakcyjną. W takich 

przypadkach na dostawcach mających 

odpowiedzialność redakcyjną będzie ciążył 

obowiązek przestrzegania przepisów 

niniejszej dyrektywy. 

 

 

Poprawka  3 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 3 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (3a) Decyzje redakcyjne są decyzjami 

podejmowanymi z dnia na dzień, 

zwłaszcza przez dyrektorów 

programowych lub redaktorów 

naczelnych w ramach zatwierdzonego 

układu programu. Miejscem, w którym 

podejmuje się decyzje redakcyjne, jest 

zwyczajowe miejsce pracy osób 

podejmujących takie decyzje. 
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Poprawka  4 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 3 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (3b) Audiowizualne usługi medialne na 

żądanie konkurują o tych samych 

odbiorców co nadawcy telewizyjni, a 

charakter i środki udostępniania tych 

usług w uzasadniony sposób mogą 

sprawiać, że użytkownicy będą oczekiwać 

ochrony regulacyjnej na mocy niniejszej 

dyrektywy. Wobec powyższego i w celu 

zapobiegania rozbieżnościom w zakresie 

swobody przepływu i konkurencji pojęcie 

„audycji” należy interpretować w sposób 

dynamiczny, uwzględniający ewolucję 

sposobów dostarczania treści w ramach 

audiowizualnych usług medialnych 

skierowanych do dużej grupy odbiorców i 

uznawanych za środki masowego 

przekazu. 

 

Poprawka  5 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(5) Ustalenie jurysdykcji wymaga 

oceny okoliczności faktycznych na 

podstawie kryteriów określonych w 

dyrektywie 2010/13/UE. Ocena tych 

okoliczności faktycznych może prowadzić 

do sprzecznych wyników. Ważne jest, by 

stosując procedury współpracy 

przewidziane w art. 3 i 4 dyrektywy 

2010/13/UE, Komisja mogła opierać swoje 

ustalenia na wiarygodnych faktach. 

Dlatego należy uprawnić europejską grupę 

regulatorów audiowizualnych usług 

medialnych (ERGA) do wydawania na 

wniosek Komisji opinii w sprawie 

jurysdykcji. 

(5) Ustalenie jurysdykcji wymaga 

oceny okoliczności faktycznych na 

podstawie kryteriów określonych w 

dyrektywie 2010/13/UE. Ocena tych 

okoliczności faktycznych może prowadzić 

do sprzecznych wyników. Ważne jest, by 

stosując procedury współpracy 

przewidziane w art. 3 i 4 dyrektywy 

2010/13/UE, Komisja mogła opierać swoje 

ustalenia na wiarygodnych faktach. 

Dlatego należy uprawnić europejską grupę 

regulatorów audiowizualnych usług 

medialnych (ERGA), wraz z krajowymi 

organami regulacyjnymi, do wydawania 

na wniosek Komisji opinii w sprawie 

jurysdykcji. 
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Poprawka  6 

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 

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. 

(8) W celu zagwarantowania spójności 

i zapewnienia pewności przedsiębiorstwom 

oraz organom państw członkowskich 

należy odpowiednio – oraz jeśli ma to 

zastosowanie do państw członkowskich – 

uspójnić pojęcie „nawoływania do 

nienawiści” z definicją zawartą w decyzji 

ramowej Rady 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. 

 

Poprawka  7 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 9 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(9) Aby umożliwić odbiorcom, w tym 

rodzicom i małoletnim, podejmowanie 

świadomych wyborów treści do oglądania, 

należy zobowiązać dostawców usług 

audiowizualnych do zamieszczania 

dostatecznych informacji na temat treści, 

które mogą zaszkodzić fizycznemu, 

psychicznemu lub moralnemu rozwojowi 

małoletnich. Można to zapewnić np. 

poprzez wprowadzenie systemu oznaczeń 

treści określających charakter danych 

treści. Oznaczenia treści mogą mieć postać 

pisemną, graficzną lub dźwiękową. 

(9) Aby umożliwić odbiorcom, w tym 

rodzicom i małoletnim, podejmowanie 

świadomych wyborów treści do oglądania, 

należy zobowiązać dostawców usług 

audiowizualnych 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. Różne 
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formy oznaczeń treści powinny być na tyle 

jasne, aby umożliwiały stwierdzenie, czy 

dana treść może być szkodliwa dla 

małoletnich. 

 

Poprawka  8 

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) Należy zachęcać państwa 

członkowskie do zadbania o to, by 

korzystano z samoregulacji i 

współregulacji, w tym z kodeksów 

postępowania, w celu skutecznego 

zminimalizowania 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, takimi jak 

wytyczne opracowane w ramach 

platformy Komisji ds. żywienia, 

aktywności fizycznej i zdrowia oraz model 

profilu składników odżywczych 

opracowany przez Biuro Regionalne 

WHO dla Europy. Samoregulacja i 

współregulacja powinny przyczynić się do 

osiągnięcia tego celu. 

 

 

Poprawka  9 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 11 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(11) Należy również zachęcać państwa 

członkowskie, by stosowały 

samoregulacyjne lub współregulacyjne 

(11) Państwa członkowskie muszą 

również zapewnić stosowanie 

samoregulacyjnych lub 



 

PE589.291v03-00 12/64 AD\1113062PL.docx 

PL 

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. 

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. 

 

Poprawka  10 

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 zapewnienia wysokiego 

poziomu ochrony konsumentów i zdrowia 

publicznego, a jednocześnie 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. Powinny one 

stanowić wsparcie dla krajowych organów 

regulacyjnych przy opracowywaniu 

krajowych kodeksów postępowania oraz 

prowadzić do poprawy spójności we 

wdrażaniu dyrektywy 2010/13/UE. 
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Poprawka  11 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 13 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(13) Rynek rozpowszechniania 

telewizyjnego ewoluował, w związku z 

czym zachodzi potrzeba zwiększenia 

elastyczności w zakresie handlowych 

przekazów audiowizualnych, w 

szczególności przepisów dotyczących ich 

ilości w ramach linearnych 

audiowizualnych usług medialnych, 

lokowania produktu i sponsorowania. 

Pojawienie się nowych usług, w tym bez 

reklamy, zapewniło większy wybór 

widzom, którzy mogą bez problemu 

przechodzić z jednej oferty na inną. 

skreśla się 

Uzasadnienie 

Obowiązujące przepisy dotyczące ilości reklam okazały się skuteczne w znalezieniu 

równowagi między ochroną konsumentów a finansowaniem mediów audiowizualnych. 

Rozszerzenie oferty audiowizualnej nie powinno uzasadniać ogólnego obniżenia poziomu 

ochrony przed treściami reklamowymi zapewnianej konsumentom. Zniesienie przepisów 

dotyczących ilości reklam miałoby także wpływ na istotne sektory niezwiązane z branżą 

audiowizualną, takie jak prasa, która w znacznym stopniu jest zależna od reklam i już dziś 

stoi w obliczu problemów finansowych. 

 

Poprawka  12 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 13 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (13a) Aby zapewnić skuteczność 

przepisów dyrektywy 2010/13/UE, 

zwłaszcza w odniesieniu do 

odpowiedzialności redakcyjnej dostawców 

usług medialnych, należy zagwarantować 

integralność audycji i usług. Osoby trzecie 

inne niż usługobiorca nie powinny 

zmieniać audycji i usług bez zgody danego 
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dostawcy usług medialnych. Należy 

zezwolić na zmiany w wyświetlaniu 

audycji i usług zatwierdzone lub 

zainicjowane przez odbiorcę. 

 

Poprawka  13 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 14 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(14) Sponsorowanie jest istotnym 

źródłem finansowania audiowizualnych 

usług medialnych lub audycji, a 

jednocześnie sposobem na promowanie 

nazw osób prawnych lub nazwisk osób 

fizycznych, znaku towarowego, obrazu, 

działalności lub produktów. Aby zatem 

sponsorowanie mogło stanowić 

wartościową formę techniki reklamowej 

dla reklamodawców i dostawców usług 

medialnych, ogłoszenia sponsorowane 

mogą zawierać treści promocyjne 

odnoszące się do towarów lub usług 

sponsora, lecz nie mogą bezpośrednio 

zachęcać do zakupu towarów i usług. 

Ogłoszenia sponsorowane nadal powinny 

wyraźnie informować widzów o istnieniu 

umowy sponsoringu. Na treść audycji 

sponsorowanych nie można wywierać 

wpływu w sposób naruszający 

niezależność redakcyjną dostawcy 

audiowizualnych usług medialnych. 

(14) Sponsorowanie jest istotnym 

źródłem finansowania audiowizualnych 

usług medialnych lub audycji, a 

jednocześnie sposobem na promowanie 

nazw osób prawnych lub nazwisk osób 

fizycznych, znaku towarowego, obrazu, 

działalności lub produktów. Aby zatem 

sponsorowanie mogło stanowić 

wartościową formę techniki reklamowej 

dla reklamodawców i dostawców usług 

medialnych, ogłoszenia sponsorowane 

mogą zawierać treści promocyjne 

odnoszące się do towarów lub usług 

sponsora, lecz nie zezwala się, by 

bezpośrednio zachęcały 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. 

 

Poprawka  14 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 15 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (15a) W celu ochrony odpowiedzialności 

redakcyjnej dostawcy usług medialnych 

oraz audiowizualnego łańcucha wartości 

niezbędne jest zagwarantowanie 
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integralności programów i usług 

dostarczanych przez dostawców usług 

medialnych. Programy i usługi muszą być 

emitowane w formie nieskróconej, 

niezmienionej i nieprzerwanej. Programy 

i usługi nie powinny być zmieniane bez 

zgody dostawcy usług medialnych. 

Uzasadnienie 

Osoby trzecie nie powinny móc zmieniać audycji i usług bez zgody dostawcy usług 

medialnych. 

 

Poprawka  15 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 16 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(16) Lokowanie produktu nie powinno 

być dopuszczalne w audycjach 

informacyjnych i publicystycznych, 

audycjach dotyczących spraw 

konsumenckich, audycjach religijnych oraz 

audycjach, których znaczącą część widzów 

stanowią dzieci. W szczególności, jak 

wynika ze zgromadzonych dowodów, 

lokowanie produktu oraz wbudowane 

reklamy mogą mieć negatywny wpływ na 

zachowanie dzieci, ponieważ często dzieci 

nie są w stanie rozpoznać zawartej w 

audycji treści handlowej. Istnieje zatem 

konieczność utrzymania zakazu lokowania 

produktu w audycjach, których znaczącą 

część widzów stanowią dzieci. Audycje 

dotyczące spraw konsumenckich to 

programy oferujące porady widzom lub 

zawierające recenzje produktów i usług 

ułatwiające decyzję o zakupie. 

Dopuszczenie lokowania produktu w tego 

rodzaju audycjach doprowadziłoby do 

zatarcia różnicy między reklamą a treścią 

redakcyjną u widzów, którzy zapewne 

oczekują od tego rodzaju audycji 

autentycznych i rzetelnych recenzji 

produktów lub usług. 

(16) Lokowanie produktu nie powinno 

być dopuszczalne w audycjach 

informacyjnych i publicystycznych, 

audycjach dotyczących spraw 

konsumenckich, audycjach religijnych oraz 

audycjach dla dzieci. 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 dla 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. 
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Poprawka  16 

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 zatem być ukierunkowane na 

jasne informowanie widzów o 

występowaniu lokowania produktu i 

ochronę niezależności redakcyjnej 

dostawców audiowizualnych usług 

medialnych. 

 

Poprawka  17 

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) Mimo że wzrost ilości nowych 

usług zapewnił widzom większy wybór, 

nadal konieczna jest ochrona 

integralności audycji i ochrona 

konsumentów przed nadmiernie częstymi 

spotami reklamowymi i 

telesprzedażowymi. Z tego względu, aby 

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 i 
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ograniczenie to nie powinno podlegać 

dalszej modyfikacji. 

Uzasadnienie 

Podkreśla znaczenie utrzymania zasady 30 minut między przerwami na reklamę w utworach 

kinematograficznych, ponieważ zniesienie jej miałoby niewspółmierny wpływ na integralność 

audycji i nie odpowiada zwyczajom konsumentom, ani nie stanowi naglącej konieczności dla 

audiowizualnych usług medialnych. 

 

Poprawka  18 

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 

 

 

Poprawka  19 

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 

skreśla się 
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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. 

Uzasadnienie 

Zezwolenie grupom medialnym na swobodne zamieszczanie ogłoszeń w ramach wszystkich 

nadawców, których są właścicielami, w związku z audycjami własnych nadawców, byłoby 

szkodliwe dla uczciwej konkurencji w tym sektorze, ponieważ stanowiłoby nienależną korzyść 

dla dominujących podmiotów. Doprowadziłoby to też do niepotrzebnego wzrostu liczby 

reklam, ponieważ ogłoszenia te byłyby wyłączone z przepisów dotyczących dopuszczalnej 

ilości. 

 

Poprawka  20 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 21 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(21) Dostawcy audiowizualnych usług 

medialnych na żądanie powinni wspierać 

produkcję i dystrybucję utworów 

europejskich, zapewniając minimalny 

udział utworów europejskich w ich 

katalogach oraz odpowiednie 

wyeksponowanie tych utworów. 

(21) Dostawcy audiowizualnych usług 

medialnych na żądanie powinni wspierać 

produkcję i dystrybucję utworów 

europejskich, zapewniając – przy pomocy 

odpowiednich środków i gdy jest to 

wykonalne – minimalny udział utworów 

europejskich w ich katalogach, przy czym 

nie można naruszać zasady pluralizmu 

mediów, a podjęte środki nie mogą mieć 

wpływu na usługi świadczone 

konsumentom. 

 

 

Poprawka  21 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 21 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (21a) Dostawcy audiowizualnych usług 

medialnych na żądanie powinni być 



 

AD\1113062PL.docx 19/64 PE589.291v03-00 

 PL 

zachęcani do wspierania produkcji i 

dystrybucji utworów europejskich poprzez 

zadbanie o to, by ich katalogi zawierały 

utwory europejskie i by nie miało to 

wpływu na jakość oferty dla 

konsumentów. 

 

Poprawka  22 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 22 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(22) W celu zapewnienia 

odpowiedniego poziomu nakładów na 

utwory europejskie państwa członkowskie 

powinny mieć możliwość nakładania 

obowiązków w zakresie finansowania na 

dostawców usług na żądanie mających 

siedzibę na ich terytorium. Obowiązki te 

mogą mieć formę bezpośredniego wkładu 

finansowego w produkcję utworów 

europejskich i zakupu praw do nich. 

Państwa członkowskie mogłyby również 

wymagać opłacania składek na specjalny 

fundusz, w zależności od przychodów 

generowanych przez usługi na żądanie 

świadczone na ich terytorium lub 

przeznaczone na to terytorium. W 

niniejszej dyrektywie doprecyzowano, że 

ze względu na bezpośredni związek między 

wpływami finansowymi a polityką 

kulturalną państw członkowskich, 

państwo członkowskie może nakładać 

obowiązki w zakresie finansowania 

również na dostawców usług na żądanie z 

innych państw członkowskich, którzy 

kierują swoją ofertę do odbiorców na jego 

terytorium. W takim przypadku obowiązki 
w zakresie finansowania powinny być 

nakładane wyłącznie z tytułu przychodów 

generowanych przez odbiorców w tym 

państwie członkowskim. 

(22) W celu zapewnienia 

odpowiedniego poziomu nakładów na 

utwory europejskie państwa członkowskie 

powinny mieć możliwość nakładania 

obowiązków w zakresie finansowania na 

dostawców usług na żądanie mających 

siedzibę na ich terytorium. Obowiązki te 

mogą mieć formę bezpośredniego wkładu 

finansowego w produkcję utworów 

europejskich i zakupu praw do nich. 

Obowiązki w zakresie finansowania mogą 

być nakładane przez państwa 
członkowskie na usługi na żądanie jedynie 

na szczeblu krajowym w ramach ich 

jurysdykcji krajowej, zgodnie z zasadą 

kraju pochodzenia. 
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Poprawka  23 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 23 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(23) Państwo członkowskie, oceniając 

indywidualnie, czy dana audiowizualna 

usługa medialna na żądanie z innego 

państwa członkowskiego jest skierowana 

do odbiorców z jego terytorium, korzysta z 

takich wskazówek jak reklamy lub inne 

materiały promocyjne przeznaczone 

specjalnie dla klientów na jego 

terytorium, główny język usługi lub 

występowanie treści bądź przekazów 

handlowych skierowanych specjalnie do 

widzów z państwa członkowskiego 

odbiorców. 

skreśla się 

 

Poprawka  24 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 24 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(24) Celem nakładania przez państwa 

członkowskie na dostawców usług na 

żądanie wymogu wkładu finansowego na 

rzecz utworów europejskich jest 

zapewnienie odpowiedniej promocji tych 

utworów, przy jednoczesnym uniknięciu 

ryzyka podwójnych obciążeń dla 

dostawców usług. W tym celu, jeżeli 

państwo członkowskie, w którym dostawca 

ma siedzibę, nakłada obowiązek 

wnoszenia wkładu finansowego, powinno 

ono uwzględnić wszelkie obowiązki 

dotyczące wkładów finansowych nałożone 

przez państwa członkowskie, do których 

kierowana jest oferta dostawcy. 

skreśla się 
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Poprawka 25 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 25 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(25) Aby upewnić się, że obowiązki w 

zakresie wspierania utworów europejskich 

nie będą utrudniały rozwoju rynku i 

wchodzenia na rynek nowych podmiotów, 

należy zwolnić z powyższych wymogów 

firmy nieposiadające znaczącej obecności 

na rynku. Odnosi się to zwłaszcza do 

przedsiębiorstw o niskich obrotach i o 

niewielkiej liczbie odbiorców oraz do 

małych przedsiębiorstw i 

mikroprzedsiębiorstw, zdefiniowanych w 

zaleceniu Komisji 2003/361/WE33. 

Niewłaściwe byłoby również nakładanie 

takich obowiązków w przypadkach, gdy – 

ze względu na charakter lub temat 

audiowizualnych usług medialnych na 

żądanie – ich egzekwowanie byłoby 

niewykonalne lub nieuzasadnione. 

(25) Aby upewnić się, że obowiązki w 

zakresie wspierania utworów europejskich 

nie będą utrudniały rozwoju rynku i 

wchodzenia na rynek nowych podmiotów, 

należy zwolnić z powyższych wymogów 

firmy nieposiadające znaczącej obecności 

na rynku. Odnosi się to zwłaszcza do 

przedsiębiorstw o niskich obrotach i o 

niewielkiej liczbie odbiorców oraz do 

małych przedsiębiorstw i 

mikroprzedsiębiorstw, zdefiniowanych w 

zaleceniu Komisji 2003/361/WE33. 

Niewłaściwe jest również nakładanie 

takich obowiązków w przypadkach, gdy – 

ze względu na charakter lub temat 

audiowizualnych usług medialnych na 

żądanie lub konkurowanie z 

porównywalnymi utworami europejskimi 

– ich egzekwowanie byłoby niewykonalne 

lub nieuzasadnione. Jednocześnie warto by 

wprowadzić system, który będzie zachęcał 

do udzielania wsparcia finansowego 

produkcji wysokiej jakości utworów 

europejskich, na przykład poprzez bodźce 

podatkowe. 

__________________ __________________ 

33 Zalecenie Komisji 2003/361/WE z dnia 

6 maja 2003 r. dotyczące definicji 

mikroprzedsiębiorstw oraz małych i 

średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 

20.5.2003, s. 36). 

33 Zalecenie Komisji 2003/361/WE z dnia 

6 maja 2003 r. dotyczące definicji 

mikroprzedsiębiorstw oraz małych i 

średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 

20.5.2003, s. 36). 

 

Poprawka  26 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 25 a (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (25a) Komisja powinna zapewnić 

stosowne i zróżnicowane geograficznie 

finansowanie w ramach podprogramu 

MEDIA programu „Kreatywna Europa”, 

aby wesprzeć transgraniczny obieg treści 

kreatywnych, w tym poprawę cyfrowej 

dystrybucji europejskich utworów 

audiowizualnych i opracowanie 

innowacyjnych modeli finansowania 

treści kreatywnych. 

 

Poprawka  27 

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. Arbitralne usuwanie 

takich treści, które często opiera się na 

subiektywnej interpretacji, może 

ograniczać wolność wypowiedzi i 

informacji, jednakże należy chronić 
małoletnich przed szkodliwymi treściami 

oraz wszystkich obywateli przed treściami 

nawołującymi między innymi do 

przemocy, nienawiści bądź terroryzmu. 

Należy również zachęcać platformy 

udostępniania plików wideo do wdrażania 

dobrowolnych środków w tym zakresie, 

zgodnie z prawem krajowym i unijnym 

oraz zgodnie z wytycznymi wydawanymi 

regularnie przez odpowiednie organy, z 

zastrzeżeniem art. 14 i art. 15 dyrektywy 

2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i 
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Rady1a. Najbardziej szkodliwe treści, takie 

jak sceny nieuzasadnionej przemocy i 

pornografia, powinny podlegać 

najsurowszym środkom. 

 ______________________ 

 1a 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).   

 

Poprawka  28 

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 niektórzy 

dostawcy wykazują umiejętność 

decydowania o sposobie uporządkowania 

treści, czyli audycji lub filmów wideo 

stworzonych przez użytkownika, w tym 

automatycznie lub za pomocą algorytmów, 

zwłaszcza za pomocą tagowania i 

określania kolejności wyświetlania. 

Dlatego dostawcy ci powinni być 

zobowiązani do stosowania odpowiednich 

środków w celu ochrony małoletnich przed 

treściami, które mogą zaszkodzić ich 

rozwojowi fizycznemu i psychicznemu, w 

zakresie, w jakim mają rzeczywistą wiedzę 

na temat takich treści, a także w celu 
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. 

Tam, gdzie jest to możliwe i wykonalne, 
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można rozważyć usuwanie takich treści za 

pomocą niezawodnych systemów 

automatycznego rozpoznawania. 

 

Poprawka  29 

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 jak najdalej idące 

angażowanie odpowiednich 

zainteresowanych stron, w tym organizacji 

społeczeństwa obywatelskiego i 

dostawców platform udostępniania plików 

wideo. Należy zatem zachęcać do 

stosowania przejrzystej i odpowiedzialnej 

współregulacji monitorowanej przez 

właściwe krajowe organy regulacyjne. 

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 

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 
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platform udostępniania plików wideo na 

dobrowolne stosowanie bardziej 

rygorystycznych środków. 

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). 

 

Poprawka  30 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 31 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (31a) Aby zapewnić ochronę praw 

podstawowych użytkowników, organy 

regulacyjne państw członkowskich, we 

współpracy z ERGA i Komisją, powinny 

regularnie wydawać wytyczne dotyczące 

warunków mających zastosowanie do 

usuwania szkodliwych treści, zgodnie z 

prawem krajowym i prawem Unii oraz 

Kartą praw podstawowych Unii 

Europejskiej. 

 

Poprawka  31 

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) 

dyrektywy 2000/31/WE. W rezultacie 

dostawcy ci są objęci przepisami 

dotyczącymi rynku wewnętrznego 

określonymi w art. 3 wspomnianej 

(32) Dostawcy platform udostępniania 

plików wideo objęci przepisami niniejszej 

dyrektywy świadczą 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 
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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. 

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. W związku z tym pojęcie 

„dostawcy platformy udostępniania 

plików wideo“ należy rozumieć jak 

najszerzej, aby uwzględnić dostawców 

usług linearnych oraz platformy służące 

retransmisji audiowizualnych usług 

medialnych, niezależnie od środków 

technicznych używanych do retransmisji 

(drogą kablową, satelitarną lub 

internetową). 

 

Poprawka  32 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 33 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(33) Organy regulacyjne państw 

członkowskich mogą osiągnąć wymagany 

stopień niezależności strukturalnej 

wyłącznie, jeżeli będą ustanawiane jako 

odrębne podmioty prawne. Państwa 

członkowskie powinny zatem 

zagwarantować niezależność krajowych 

(33) Organy regulacyjne państw 

członkowskich mogą osiągnąć wymagany 

stopień niezależności strukturalnej 

wyłącznie, jeżeli będą ustanawiane jako 

odrębne podmioty prawne i funkcjonalnie 

niezależne organy tych podmiotów. 

Państwa członkowskie powinny zatem 
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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. 

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. Istnieje potrzeba 

wprowadzenia określonych zobowiązań 

dla państw członkowskich, obejmujących 

posiadanie niezależnych i skutecznych 

organów regulacyjnych. W tym celu 

państwa członkowskie powinny 

opracować zestaw wymogów 

administracyjnych i finansowych 

wspierających te niezależne i skuteczne 

organy regulacyjne. 

 

Poprawka  33 

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 

(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 
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doradztwem, a także ułatwiając wymianę 

najlepszych praktyk. W szczególności 

Komisja powinna konsultować się z ERGA 

w kwestiach dotyczących stosowania 

dyrektywy 2010/13/UE w celu ułatwienia 

jej spójnego wdrażania na całym 

jednolitym rynku cyfrowym. Na wniosek 

Komisji ERGA powinna dostarczać opinii, 

między innymi w kwestiach jurysdykcji i 

unijnych kodeksów postępowania w takich 

obszarach, jak ochrona małoletnich i 

nawoływanie do nienawiści, jak również 

handlowe przekazy audiowizualne 

dotyczących żywności o wysokiej 

zawartości tłuszczu, soli/sodu i cukrów. 

doradztwem, a także ułatwiając wymianę 

najlepszych praktyk. W szczególności 

Komisja powinna konsultować się z ERGA 

w kwestiach dotyczących stosowania 

dyrektywy 2010/13/UE w celu ułatwienia 

jej konsekwentnego 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. 

 

Poprawka  34 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 38 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(38) Niniejsza dyrektywa nie narusza 

prawa państw członkowskich do 

nakładania obowiązków mających 

zapewnić wyszukiwalność oraz dostępność 

treści istotnych dla ogółu społeczeństwa na 

potrzeby realizacji określonych celów w 

interesie ogólnym, takich jak pluralizm 

mediów, wolność słowa oraz różnorodność 

kulturowa. Takie obowiązki powinny być 

nakładane, tylko jeżeli są konieczne do 

zrealizowania celów w interesie ogólnym, 

jasno określonych przez państwa 

członkowskie zgodnie z prawem Unii. W 

związku z tym państwa członkowskie 

powinny w szczególności zbadać potrzebę 

interwencji regulacyjnej poprzez 

porównanie jej ewentualnych wyników z 

wynikiem działania sił rynkowych. Jeżeli 

państwa członkowskie podejmują decyzję 

o wprowadzeniu przepisów dotyczących 

wyszukiwalności, powinny one nakładać 

jedynie proporcjonalne obowiązki na 

przedsiębiorstwa, w interesie 

uzasadnionym względami polityki 

(38) Niniejsza dyrektywa nie narusza 

prawa państw członkowskich do podjęcia 

środków mających zapewnić 

niedyskryminacyjną wyszukiwalność oraz 

dostęp do treści istotnych dla ogółu 

społeczeństwa na potrzeby realizacji 

określonych celów w interesie ogólnym, 

takich jak pluralizm mediów, wolność 

słowa oraz różnorodność kulturowa. Takie 

obowiązki powinny być wprowadzane 

tylko wówczas, jeżeli są konieczne i 

współmierne do osiągania celów w 

interesie ogólnym, jasno określonych przez 

państwa członkowskie zgodnie z prawem 

Unii. W związku z tym państwa 

członkowskie powinny w szczególności 

zbadać potrzebę interwencji regulacyjnej 

poprzez porównanie jej ewentualnych 

wyników z wynikiem działania sił 

rynkowych. Jeżeli państwa członkowskie 

podejmują decyzję o wprowadzeniu 

przepisów dotyczących wyszukiwalności, 

powinny one podejmować jedynie 

proporcjonalne środki w odniesieniu do 

przedsiębiorstw, w interesie uzasadnionym 
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publicznej. względami polityki publicznej. 

 

Poprawka  35 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 38 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (38a) Prawa osób niepełnosprawnych i 

osób starszych do integracji i uczestnictwa 

w życiu społecznym i kulturalnym Unii są 

nierozłącznie związane ze świadczeniem 

dostępnych audiowizualnych usług 

medialnych. Ważne jest zatem zadbanie o 

to, aby dyrektywa 2010/13/UE właściwie 

rozwiązywała i wspierała kwestię 

dostępności, zgodnie z Konwencją 

Narodów Zjednoczonych o prawach osób 

niepełnosprawnych.  

Poprawka  36 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 38 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (38b) Środki pozwalające na osiągnięcie 

dostępności powinny obejmować między 

innymi takie usługi dostępu jak 

tłumaczenie na język migowy, napisy dla 

osób niesłyszących i niedosłyszących, 

głosowe listy dialogowe, audiodeskrypcję 

oraz prostą w obsłudze nawigację. 

Dostawcy audiowizualnych usług 

medialnych powinni charakteryzować się 

przejrzystością i proaktywnością w 

działaniach na rzecz poprawy takich usług 

dostępu dla osób niepełnosprawnych i 

osób starszych, a w informacjach o 

programie oraz w elektronicznym 

przewodniku po programach należy 

wyraźnie określić dostępność tych usług 

oraz zawrzeć informacje na temat sposobu 

korzystania z nich, jak również zadbać o 

to, by były one dostępne dla osób 
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niepełnosprawnych. 

 

Poprawka  37 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 39 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (39a) Wszelkie środki samoregulacji i 

współregulacji na szczeblu państwa 

członkowskiego powinny w pełni 

uwzględniać zobowiązania wynikające z 

Karty praw podstawowych, w 

szczególności jej art. 52. 

 

Poprawka  38 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 1 – litera b 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 1 – ustęp 1 – litera aa – podpunkt i 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(i) usługa polega na przechowywaniu 

dużej ilości audycji lub filmów wideo 

stworzonych przez użytkownika, za które 

dostawca platformy udostępniania plików 

wideo nie ponosi odpowiedzialności 

redakcyjnej; 

(i) usługa polega na przechowywaniu 

lub udostępnianiu dużej ilości audycji lub 

filmów wideo stworzonych przez 

użytkownika, za które dostawca platformy 

udostępniania plików wideo nie ponosi 

odpowiedzialności redakcyjnej; 

 

Poprawka  39 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 1 – litera b 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 1 – ustęp 1 – litera aa – podpunkt ii 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(ii) dostawca usługi decyduje o 

sposobie porządkowania 

przechowywanych treści, w tym 

automatycznie lub za pomocą algorytmów, 

w szczególności poprzez hosting, 

(ii) dostawca usługi decyduje o 

sposobie porządkowania 

przechowywanych treści; 
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wyświetlanie, opatrywanie znacznikami i 

ustalanie kolejności; 

 

Poprawka  40 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 1 – litera b 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 1 – ustęp 1 – litera aa – podpunkt iii 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(iii) podstawowym celem usługi lub jej 

dającej się oddzielić części jest 

dostarczanie audycji i filmów wideo 

stworzonych przez użytkownika ogółowi 

odbiorców w celach informacyjnych, 

rozrywkowych lub edukacyjnych; 

(iii) podstawowym celem usługi lub jej 

części jest dostarczanie audycji i filmów 

wideo stworzonych przez użytkownika 

ogółowi odbiorców w celach 

informacyjnych, rozrywkowych lub 

edukacyjnych; 

 

Poprawka  41 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 1 – litera d a (nowa) 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 1 – ustęp 1 – litera b b (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 da) dodaje się litery w brzmieniu: 

 bb) „usługa dostępu” oznacza 

dodatkową funkcję audiowizualnej usługi 

medialnej, która zwiększa dostępność 

audycji dla osób o ograniczeniach 

funkcjonalnych, w tym osób 

niepełnosprawnych; usługi dostępu 

obejmują napisy dla osób niesłyszących i 

słabosłyszących, audiodeskrypcję, głosowe 

lub dźwiękowe listy dialogowe oraz 

tłumaczenie na język migowy; 

 bc) „napisy dla osób niesłyszących i 

niedosłyszących” oznaczają wyświetlany w 

sposób zsynchronizowany tekst 

odzwierciedlający mowę i inne informacje 

dźwiękowe konieczne do zrozumienia 

treści medialnych; 
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 bd) „audiodeskrypcja” oznacza 

dodatkową narrację audio, przeplatającą 

się z dialogami, która opisuje istotne 

aspekty treści wizualnych audycji, których 

nie można zrozumieć na podstawie samej 

ścieżki dźwiękowej; 

 be) „głosowe listy dialogowe” 

oznaczają czytane na głos napisy w języku 

krajowym, jeżeli oryginalna ścieżka 

dialogowa jest w innym języku; 

 bf) „tłumaczenie na język migowy” 

oznacza tłumaczenie symultaniczne mowy 

oraz innych informacji dźwiękowych 

potrzebnych do zrozumienia audycji na 

krajowy język migowy. 

Uzasadnienie 

Poprawka związana z ponownym wprowadzeniem wymogów dostępności. 

 

Poprawka  42 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit 3 – litera a 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 2 – ustęp 3 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) jeżeli główne biuro dostawcy usług 

medialnych znajduje się w jednym 

państwie członkowskim, ale decyzje 

redakcyjne dotyczące audiowizualnej 

usługi medialnej są podejmowane w innym 

państwie członkowskim, uznaje się, że 

dostawca usług medialnych ma siedzibę w 

tym państwie członkowskim, w którym 

działa większość pracowników 

zaangażowanych w świadczenie 

audiowizualnej usługi medialnej; 

b) jeżeli główne biuro dostawcy usług 

medialnych znajduje się w jednym 

państwie członkowskim, ale decyzje 

redakcyjne dotyczące audiowizualnej 

usługi medialnej są podejmowane w innym 

państwie członkowskim, uznaje się, że 

dostawca usług medialnych ma siedzibę w 

tym państwie członkowskim, w którym 

działa znaczna część pracowników 

zaangażowanych w świadczenie 

audiowizualnej usługi medialnej. Jeżeli 

znaczna część pracowników 

zaangażowanych w świadczenie 

audiowizualnej usługi medialnej działa w 

obu państwach członkowskich, uznaje się, 

że dostawca usług medialnych ma siedzibę 

w państwie członkowskim, w którym 

podejmuje się większość decyzji 
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redakcyjnych w ramach świadczenia 
audiowizualnej usługi medialnej; 

 

Poprawka  43 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 4 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) stanowi jawne, poważne i groźne 

naruszenie art. 6 lub art. 12 bądź obu tych 

artykułów; 

a) stanowi jawne, poważne i groźne 

naruszenie art. 6, 7 lub 12; 

Poprawka  44 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 4 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 3 – ustęp 3 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) w okresie 12 miesięcy 

poprzedzających powiadomienie, o którym 

mowa w lit. b) niniejszego ustępu, 

dostawca usług medialnych co najmniej 

dwukrotnie naruszył, według danego 

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

lub c); 

skreśla się 

 

Poprawka  45 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 4 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 3 – ustęp 3 – litera d 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) dostawca usług medialnych 

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

jeden raz od momentu powiadomienia, o 

którym mowa w lit. b) niniejszego ustępu; 

skreśla się 
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Poprawka  46 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 4 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 3 – ustęp 3 – litera e 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

e)  powiadamiające państwo 

członkowskie przestrzega prawa do obrony 

danego dostawcy usług medialnych, a w 

szczególności umożliwia mu 

przedstawienie swojego stanowiska w 

sprawie domniemanych naruszeń i 

środków, jakie zamierza zastosować to 

państwo członkowskie. Powinno ono 

należycie uwzględnić to stanowisko oraz 

stanowisko państwa członkowskiego 

sprawującego jurysdykcję. 

e) powiadamiające państwo 

członkowskie przestrzega prawa do obrony 

danego dostawcy usług medialnych, a w 

szczególności umożliwia mu 

przedstawienie swojego stanowiska w 

sprawie domniemanych naruszeń i 

środków, jakie zamierza zastosować to 

państwo członkowskie, w ciągu 15 dni od 

powiadomienia, o którym mowa w lit. b). 

Powinno ono należycie uwzględnić to 

stanowisko oraz stanowisko państwa 

członkowskiego sprawującego jurysdykcję. 

 

Poprawka  47 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 4  

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 3 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Komisja podejmuje, w terminie 

trzech miesięcy od powiadomienia o 

środkach wprowadzonych przez państwo 

członkowskie w zastosowaniu ust. 2 i 3 i 

po konsultacji z ERGA, decyzję w sprawie 

zgodności tych środków z prawem 

unijnym. Bieg wspomnianego terminu 

rozpoczyna się w dniu następującym po 

otrzymaniu kompletnego powiadomienia. 

Powiadomienie uznaje się za kompletne, 

jeżeli w terminie trzech miesięcy od jego 

otrzymania lub od otrzymania wszelkich 

dodatkowych informacji, o jakie się 

zwrócono, Komisja nie zażąda żadnych 

dalszych informacji. 

4. Komisja podejmuje, w terminie 

dwóch miesięcy od powiadomienia o 

środkach wprowadzonych przez państwo 

członkowskie w zastosowaniu ust. 2 i 3 i 

po konsultacji z ERGA, decyzję w sprawie 

zgodności tych środków z prawem 

unijnym. Bieg wspomnianego terminu 

rozpoczyna się w dniu następującym po 

otrzymaniu kompletnego powiadomienia. 

Powiadomienie uznaje się za kompletne, 

jeżeli w terminie dwóch miesięcy od jego 

otrzymania lub od otrzymania wszelkich 

dodatkowych informacji, o jakie się 

zwrócono, Komisja nie zażąda żadnych 

dalszych informacji. 
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W przypadku gdy Komisja uzna 

powiadomienie za niekompletne, zażąda 

wszelkich niezbędnych dodatkowych 

informacji. Komisja informuje państwa 

członkowskie o otrzymaniu odpowiedzi na 

to żądanie. 

W przypadku gdy Komisja uzna 

powiadomienie za niekompletne, zażąda 

wszelkich niezbędnych dodatkowych 

informacji tylko raz. Komisja informuje 

państwa członkowskie o otrzymaniu 

odpowiedzi na to żądanie. 

Jeżeli dane państwo członkowskie nie 

przekazuje wymaganych informacji w 

terminie wyznaczonym przez Komisję lub 

dostarcza niekompletne informacje, 

Komisja postanawia, że środki 

wprowadzone przez państwo członkowskie 

zgodnie z ust. 2 są niezgodne z prawem 

unijnym. Jeżeli Komisja podejmie decyzję 

stwierdzającą niezgodność środków z 

prawem unijnym, dane państwo 

członkowskie niezwłocznie odstępuje od 

stosowania tych środków. 

Jeżeli dane państwo członkowskie nie 

przekazuje wymaganych informacji w 

terminie wyznaczonym przez Komisję lub 

dostarcza niekompletne informacje, 

Komisja podejmuje decyzję, że środki 

wprowadzone przez państwo członkowskie 

zgodnie z ust. 2 są niezgodne z prawem 

unijnym. Jeżeli Komisja podejmie decyzję 

stwierdzającą niezgodność środków z 

prawem unijnym, dane państwo 

członkowskie niezwłocznie, w terminie 

dwóch tygodni od wydania decyzji przez 

Komisję, odstępuje od stosowania tych 

środków. 

 

Poprawka  48 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 4 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 3 – ustęp 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6. W sprawach niecierpiących zwłoki 

państwa członkowskie mogą odstąpić od 

warunków określonych w ust. 3 lit. b) i c). 

W takiej sytuacji należy w jak najkrótszym 

terminie poinformować o zastosowanych 

środkach Komisję i państwo członkowskie, 

którego jurysdykcji podlega dostawca 

usług medialnych, z wyszczególnieniem 

powodów, dla których państwo 

członkowskie uznaje, że sprawa jest na tyle 

niecierpiąca zwłoki, że niezbędne jest 

odstąpienie od warunków. 

6. Państwa członkowskie mogą 

odstąpić od warunków określonych w ust. 

3 lit. b) i c), jeżeli usługa świadczona przez 

dostawcę usług medialnych stanowi 

poważne naruszenie warunków 

określonych w ust. 2 lit. a), b) i c) oraz w 

sprawach niecierpiących zwłoki. W takiej 

sytuacji należy w jak najkrótszym terminie 

poinformować o zastosowanych środkach 

Komisję i państwo członkowskie, którego 

jurysdykcji podlega dostawca usług 

medialnych, z wyszczególnieniem 

powodów, dla których państwo 

członkowskie uznaje, że sprawa jest na tyle 

niecierpiąca zwłoki, że niezbędne jest 

odstąpienie od warunków. 
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Poprawka  49 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 4 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 3 – ustęp 7 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

7. Bez uszczerbku dla możliwości 

wprowadzenia przez państwo 

członkowskie środków, o których mowa w 

ust. 6, Komisja niezwłocznie analizuje 

zgodność zgłoszonych środków z prawem 

unijnym. Jeżeli Komisja dochodzi do 

wniosku, że środki są niezgodne z prawem 

unijnym, żąda od zainteresowanego 

państwa członkowskiego powstrzymania 

się od wprowadzania planowanych 

środków lub niezwłocznego zaprzestania 

stosowania tych środków. 

7. Bez uszczerbku dla możliwości 

wprowadzenia przez państwo 

członkowskie środków, o których mowa w 

ust. 6, Komisja niezwłocznie analizuje 

zgodność zgłoszonych środków z prawem 

unijnym. Jeżeli Komisja dochodzi do 

wniosku, że środki są niezgodne z prawem 

unijnym, żąda od zainteresowanego 

państwa członkowskiego powstrzymania 

się od wprowadzania planowanych 

środków lub niezwłocznego zaprzestania 

stosowania tych środków w jak 

najszybszym terminie. 

 

Poprawka  50 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5 – litera a 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 4 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwa członkowskie mogą zobowiązać 

dostawców usług medialnych 

podlegających ich jurysdykcji do 

przestrzegania bardziej szczegółowych lub 

surowszych przepisów w odniesieniu do 

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

26, 30 i 30a, pod warunkiem że przepisy 

takie są zgodne z prawem unijnym. 

Państwa członkowskie mogą zobowiązać 

dostawców usług medialnych 

podlegających ich jurysdykcji do 

przestrzegania bardziej szczegółowych lub 

surowszych przepisów w odniesieniu do 

art. 5, 6, 6a, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 

19–26, 30 i 30a, pod warunkiem że 

przepisy takie są zgodne z prawem 

unijnym i nie zawierają dyskryminujących 

postanowień dotyczących narodowości lub 

miejsca zamieszkania dostawcy usług. 

 

Poprawka  51 

Wniosek dotyczący dyrektywy 
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Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5 – litera c 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 4 – ustęp 4 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) Komisja zdecydowała, po 

konsultacji z ERGA, że środki te są zgodne 

z prawem unijnym, a zwłaszcza że oceny, 

których dokonało państwo członkowskie 

przed wprowadzeniem środków na 

podstawie ust. 2 i 3, są należycie 

uzasadnione. 

c) Komisja w terminie 2 miesięcy 

podjęła decyzję, po konsultacji z ERGA, że 

środki te są zgodne z prawem unijnym, a 

zwłaszcza że oceny, których dokonało 

państwo członkowskie przed 

wprowadzeniem środków na podstawie ust. 

2 i 3, są należycie uzasadnione. 

 

Poprawka  52 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5 – litera c  

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 4 – ustęp 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Komisja podejmuje decyzję w 

terminie 3 miesięcy od otrzymania 

powiadomienia określonego w ust. 4 lit. a). 

Bieg wspomnianego terminu rozpoczyna 

się w dniu następującym po otrzymaniu 

kompletnego powiadomienia. 

Powiadomienie uznaje się za kompletne, 

jeżeli w terminie 3 miesięcy od jego 

otrzymania lub od otrzymania wszelkich 

dodatkowych informacji, o jakie się 

zwrócono, Komisja nie zażąda żadnych 

dalszych informacji. 

5. Komisja podejmuje decyzję w 

terminie 2 miesięcy od otrzymania 

elektronicznego i formalnego 
powiadomienia określonego w ust. 4 lit. a). 

Bieg wspomnianego terminu rozpoczyna 

się w dniu następującym po otrzymaniu 

kompletnego powiadomienia. 

Powiadomienie uznaje się za kompletne, 

jeżeli w terminie 6 tygodni od jego 

otrzymania lub od otrzymania wszelkich 

dodatkowych informacji, o jakie się 

zwrócono, Komisja nie zażąda żadnych 

dalszych informacji. 

W przypadku gdy Komisja uzna 

powiadomienie za niekompletne, zażąda 

wszelkich niezbędnych dodatkowych 

informacji. Komisja informuje państwa 

członkowskie o otrzymaniu odpowiedzi na 

to żądanie. 

W przypadku gdy Komisja uzna 

powiadomienie za niekompletne, zażąda 

wszelkich niezbędnych dodatkowych 

informacji tylko raz. Komisja informuje 

państwa członkowskie o otrzymaniu 

odpowiedzi na to żądanie. 

Jeżeli dane państwo członkowskie nie 

przekaże wymaganych informacji w 

terminie wyznaczonym przez Komisję lub 

dostarczy niekompletne informacje, 

Komisja postanawia, że środki podjęte 

Jeżeli dane państwo członkowskie nie 

przekaże wymaganych informacji w 

terminie wyznaczonym przez Komisję lub 

dostarczy niekompletne informacje, 

Komisja – w terminie dwóch tygodni od 
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przez państwo członkowskie na podstawie 

ust. 3 są niezgodne z prawem unijnym. 

Jeżeli Komisja podejmie decyzję 

stwierdzającą niezgodność środków z 

prawem unijnym, dane państwo 

członkowskie powstrzymuje się od ich 

wprowadzenia; 

upływu wyznaczonego terminu lub po 

otrzymaniu niepełnych informacji – 

decyduje, czy środki podjęte przez państwo 

członkowskie na podstawie ust. 3 są 

zgodne z prawem unijnym. Jeżeli Komisja 

podejmie decyzję stwierdzającą 

niezgodność środków z prawem unijnym, 

dane państwo członkowskie powstrzymuje 

się od ich wprowadzenia; 

Poprawka  53 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5 – litera d  

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 4 – ustęp 7 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

7. Państwa członkowskie wspierają 

systemy współregulacji i samoregulacji 

oparte na kodeksach postępowania 

przyjmowanych na szczeblu krajowym w 

dziedzinach, które podlegają koordynacji 

na podstawie niniejszej dyrektywy, w 

zakresie dozwolonym przez ich systemy 

prawne. Kodeksy te muszą być tak 

opracowane, aby były powszechnie 

akceptowane przez główne zainteresowane 

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. 

7. Państwa członkowskie wspierają 

systemy współregulacji i/lub 

samoregulacji, np. systemy 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 działające w 

ramach jurysdykcji zainteresowanych 

państw 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 w ramach jurysdykcji danego 

państwa członkowskiego. 

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, art. 9 ust. 

2 i art. 9 ust. 4, oraz zmiany i uzupełnienia 

istniejących unijnych kodeksów 

postępowania są przedkładane Komisji do 

wiadomości przez sygnatariuszy tych 
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kodeksów. 

Komisja może zwrócić się do ERGA o 

zaopiniowanie projektów, zmian lub 

uzupełnień kodeksów. W stosownych 

przypadkach Komisja może opublikować 

kodeksy. 

Komisja może zwrócić się do ERGA o 

zaopiniowanie projektów, zmian lub 

uzupełnień kodeksów. W stosownych 

przypadkach Komisja publikuje kodeksy i 

może je rozpropagowywać. 

 

Poprawka  54 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

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

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 4 – ustęp 8 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 da) dodaje się nowy ustęp w 

brzmieniu: 

 „8a. Niniejsza dyrektywa nie narusza 

prawa państw członkowskich do 

nakładania obowiązków mających 

zapewnić dostęp do treści istotnych dla 

ogółu społeczeństwa i ich stosownego 

wyeksponowania na potrzeby osiągnięcia 

określonych celów w interesie ogólnym, 

takich jak pluralizm mediów, wolność 

słowa oraz różnorodność kulturowa.”; 

 

Poprawka  55 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 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 

Państwa członkowskie zapewniają poprzez 

odpowiednie i stosowalne 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 
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na płeć, pochodzenie rasowe lub etniczne, 

religię lub przekonania, 

niepełnosprawność, wiek lub orientację 

seksualną. 

na płeć, pochodzenie rasowe lub etniczne, 

religię lub przekonania, 

niepełnosprawność, wiek lub orientację 

seksualną. 

 

Poprawka  56 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 9 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 6a – ustęp 2 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. Komisja zachęca państwa 

członkowskie do rozwijania umiejętności 

korzystania z mediów jako 

przyszłościowego narzędzia rozwijania u 

dzieci zdolności do rozumienia różnicy 

między treścią redakcyjną a przekazami 

handlowymi. 

Uzasadnienie 

Dzieci oglądają wiele programów, które nie są do nich kierowane. Zwiększanie umiejętności 

korzystania z mediów to dobre i przyszłościowe narzędzie rozwijania u dzieci zdolności do 

rozumienia różnicy między treścią redakcyjną a przekazami handlowymi. 

 

Poprawka  57 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 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. Zachęca się 

Komisje, wraz z ERGA, do 

opracowywania unijnych kodeksów 

postępowania. 
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Poprawka  58 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 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 opracowują 

środki mające na celu zagwarantowanie, 

że usługi świadczone przez dostawców 

usług medialnych podlegających ich 

jurysdykcji będą stopniowo coraz bardziej 

dostępne dla osób niepełnosprawnych. 

Środki te opracowuje się w porozumieniu 

z odpowiednimi zainteresowanymi 

stronami, w tym z dostawcami usług 

medialnych oraz organizacjami osób 

niepełnosprawnych. 

 2. Komisja i ERGA ułatwiają 

wymianę najlepszych praktyk między 

dostawcami audiowizualnych usług 

medialnych. 

 3. Środki, o których mowa w ust. 1, 

obejmują wymóg, aby dostawcy usług 

medialnych co roku przedstawiali 

państwom członkowskim sprawozdanie z 

podjętych kroków i postępów w zakresie 

stopniowego zwiększania dostępności ich 

usług dla osób niepełnosprawnych. 

Państwa członkowskie zapewniają, by te 

informacje udostępniano publicznie. 

 4. Środki, o których mowa w ust. 1, 

mają zachęcać dostawców 

audiowizualnych usług medialnych do 

sporządzania i udostępniania do 

wiadomości publicznej planów działania 

w zakresie stopniowego zwiększania 

dostępności ich usług dla osób 

niepełnosprawnych. Takie plany działania 

przekazywane są krajowym organom 

regulacyjnym. 

 5. Państwa członkowskie zapewniają, 
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by informacje nadzwyczajne, w tym 

publiczne komunikaty i ogłoszenia 

nadawane w przypadku klęsk 

żywiołowych, udostępniane ogółowi 

społeczeństwa za pośrednictwem 

audiowizualnych usług medialnych, były 

podawane – jeżeli to możliwe – w sposób 

przystępny dla osób niepełnosprawnych, w 

tym z napisami dla osób niesłyszących i 

słabosłyszących, z tłumaczeniem na język 

migowy oraz z wiadomościami audio i 

audiodeskrypcją dla informacji 

wizualnych. 

 6. Państwa członkowskie zapewniają, 

by dostawcy audiowizualnych usług 

medialnych dążyli – poprzez pozyskiwanie 

treści, układanie programu i 

opracowywanie strategii redakcyjnych – 

do świadczenia usług dostępu w ramach 

pakietu producenta treści. 

 7. Państwa członkowskie zapewniają, 

by dostawcy audiowizualnych usług 

medialnych zadbali o większą dostępność 

swoich stron internetowych, aplikacji 

online i usług mobilnych, w tym aplikacji 

mobilnych, wykorzystywanych do 

świadczenia danej usługi, w sposób spójny 

i adekwatny do sposobów postrzegania i 

użytkowania oraz zrozumienia 

użytkowników, a także w sposób solidny, 

który ułatwia interoperacyjność z wieloma 

aplikacjami klienckimi i technologiami 

wspomagającymi dostępnymi na szczeblu 

unijnym i międzynarodowym. 

 

Poprawka  59 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

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

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 9 – ustęp 1 – litera c – podpunkt ii 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

 -a) w ust. 1 lit. c) ppkt. (ii) otrzymuje 

brzmienie: 
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„(ii) nie mogą zawierać żadnych treści 

dyskryminujących ze względu na płeć, rasę 

lub pochodzenie etniczne, narodowość, 

religię lub światopogląd, 

niepełnosprawność, wiek lub orientację 

seksualną ani promować takiej 

dyskryminacji;” 

„(ii) nie mogą zawierać żadnych treści 

dyskryminujących ze względu na płeć, 

rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub 

społeczne, cechy genetyczne, język, religię 

lub przekonania, poglądy polityczne lub 

wszelkie inne poglądy, przynależność do 

mniejszości narodowej, majątek, 

urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub 

orientację seksualną.”; 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX%3A32010L0013) 

Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 21 Karty praw podstawowych UE. 

 

Poprawka  60 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

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

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 9 – ustęp 1 – litera c – podpunkt iv a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 -aa) dodaje się punkt w brzmieniu: 

 „(iva) nie mogą być skierowane do 

małoletnich;”; 

 

Poprawka  61 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 11 – litera -a b (nowa) 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 9 – ustęp 1 – litera e 

 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

 -ab) w 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 lub 

napojów o dużej zawartości kofeiny nie 

mogą być specjalnie kierowane do 

małoletnich i nie mogą zachęcać do 

nieumiarkowanej konsumpcji takich 
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napojów; 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0013&qid=1476777414550&from=FR) 

Uzasadnienie 

Ograniczenie reklam napojów energetycznych. 

 

Poprawka  62 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 11 – litera -a c (nowa) 

Dyrektywa 2010/13/UE 

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

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 -ac) dodaje się literę w brzmieniu: 

 „ga) zabronione są wszelkie handlowe 

przekazy audiowizualne towarzyszące 

audycjom, których znaczną część widzów 

stanowią dzieci, lub będące elementem 

tych audycji;”; 

 

Poprawka  63 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 11 – litera a 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 9 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: skreśla się 

„2. Państwa członkowskie i Komisja 

wspierają opracowywanie 

samoregulacyjnych i współregulacyjnych 

kodeksów postępowania dotyczących 

niestosownych handlowych przekazów 

audiowizualnych towarzyszących 

audycjom, których znaczną część widzów 

stanowią dzieci, lub będących elementem 

tych audycji i stanowiących reklamę 

artykułów żywnościowych lub napojów, 

które zawierają składniki odżywcze oraz 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0013&qid=1476777414550&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0013&qid=1476777414550&from=FR
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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.”; 

 

 

Poprawka  64 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 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 

3. Państwa członkowskie i Komisja 

wspierają rozwój samoregulacji i 

współregulacji, w tym opracowywanie 
kodeksów postępowania dotyczących 

niestosownych handlowych przekazów 

audiowizualnych w odniesieniu do 

napojów alkoholowych. Kodeksy te, 

oparte na najlepszych praktykach w 

państwach członkowskich, powinny być 

stosowane w celu skutecznego 

ograniczania kontaktu małoletnich z 

handlowymi przekazami audiowizualnymi 
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alkoholowych. dotyczącymi napojów alkoholowych. 

 

Poprawka  65 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 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 stosownych przypadkach i 

zgodnie z zasadami pomocniczości i 

proporcjonalności Komisja rozważa 

opracowanie unijnych kodeksów 

postępowania opartych na najlepszych 

praktykach w państwach członkowskich.”; 

 

Poprawka  66 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

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

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 9 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 11a)  dodaje się artykuł w brzmieniu: 

 „Artykuł 9a 

 Państwa członkowskie mogą podejmować 

odpowiednie i niedyskryminacyjne środki 

w celu zagwarantowania stosownego 

eksponowania audiowizualnych usług 

medialnych w interesie ogólnym. Środki te 

muszą być proporcjonalne i spełniać 

ogólne cele, takie jak pluralizm mediów, 

wolność słowa oraz różnorodność 

kulturowa, jasno określone przez państwa 

członkowskie zgodnie z prawem Unii. 

 Takie środki wprowadza się jedynie 

wówczas, gdy są konieczne do osiągnięcia 

celów w interesie ogólnym, jasno 
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określonych przez państwa członkowskie 

zgodnie z prawem Unii. W związku z tym 

państwa członkowskie analizują w 

szczególności potrzebę interwencji 

regulacyjnej poprzez porównanie jej 

ewentualnych wyników z wynikiem 

działania sił rynkowych. Jeżeli państwa 

członkowskie podejmują decyzję o 

wprowadzeniu przepisów dotyczących 

wyszukiwalności, nakładają one jedynie 

proporcjonalne obowiązki na 

przedsiębiorstwa, w interesie 

uzasadnionym względami polityki 

publicznej. 

 

Poprawka  67 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

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

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 9 b (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 11b) dodaje się artykuł w brzmieniu: 

 „Artykuł 9b 

 Państwa członkowskie zapewniają, aby 

audycje i usługi dostawców usług 

medialnych nie mogły być zmieniane bez 

ich zgody, na przykład przez nakładki 

reklamowe.”; 

Uzasadnienie 

Osoby trzecie nie powinny móc zmieniać audycji i usług bez zgody dostawcy usług 

medialnych. 

 

Poprawka  68 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 12 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 10 – ustęp 1 – litera b 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) nie mogą zachęcać bezpośrednio do 

zakupu lub najmu towarów ani usług; 

b) nie mogą zachęcać do zakupu lub 

najmu towarów ani usług; 

 

Poprawka  69 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 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. 

 

Poprawka  70 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 13 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 11 – ustęp 3 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b)  nie mogą zachęcać bezpośrednio do 

zakupu lub najmu towarów ani usług; 

b)  nie mogą zachęcać do zakupu lub 

najmu towarów ani usług; 

 

Poprawka  71 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 14 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 12 – ustęp 1 



 

AD\1113062PL.docx 49/64 PE589.291v03-00 

 PL 

 

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 

proporcjonalne do potencjalnej 

szkodliwości audycji. 

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, takie jak reklamy napojów 

alkoholowych lub hazardu, były 

udostępniane jedynie w sposób 

zapobiegający ich oglądaniu lub słuchaniu 

przez osoby małoletnie w zwykłych 

okolicznościach. Środki te mogą 

obejmować wybór godzin emisji, narzędzia 

weryfikacji wieku lub inne rozwiązania 

techniczne. Powinny być one 

proporcjonalne do potencjalnej 

szkodliwości audycji. 

 

Poprawka  72 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 14 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 12 – ustęp 2 

 

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.”; 

Najbardziej szkodliwe treści, takie jak 

sceny nieuzasadnionej przemocy i 

pornografia, podlegają najsurowszym 

środkom, takim jak szyfrowanie i 

skuteczne mechanizmy kontroli 

rodzicielskiej, a także środkom, o których 

mowa w ust. 1.”; 

 

Poprawka  73 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 15 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 13 – ustęp 1 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Państwa członkowskie zapewniają, 

by dostawcy audiowizualnych usług 

medialnych na żądanie podlegający ich 

jurysdykcji zapewniali co najmniej 20 % 

udział utworów europejskich w ich 

katalogu i wyeksponowanie tych utworów. 

1. Państwa członkowskie za pomocą 

odpowiednich środków zapewniają, jeśli 

jest to wykonalne, by dostawcy 

audiowizualnych usług medialnych na 

żądanie podlegający ich jurysdykcji 

zapewniali co najmniej 20 % udział 

utworów europejskich w ich katalogu. 

Wszelkie wsparcie finansowe musi być 

zgodne z prawem unijnym, w 

szczególności z przepisami dotyczącymi 

pomocy państwa, i nie może mieć 

negatywnych skutków dla konsumentów. 

 

Poprawka  74 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 15  

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 13 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Państwa członkowskie mogą 

zobowiązać dostawców audiowizualnych 

usług medialnych na żądanie 

podlegających ich jurysdykcji do 

wnoszenia wkładu finansowego w 

produkcję utworów europejskich, w tym 

poprzez bezpośrednie inwestycje w treści 

lub składki na fundusze krajowe. Państwa 

członkowskie mogą zobowiązywać do 

wnoszenia takiego wkładu finansowego 

dostawców audiowizualnych usług 

medialnych na żądanie, którzy mają 

siedzibę w innym państwie członkowskim, 

lecz kierują swoją ofertę do odbiorców na 

ich terytorium. W takim przypadku 

wysokość wkładu finansowego ustala się 

wyłącznie na podstawie przychodów 

generowanych w państwie członkowskim, 

do którego kierowana jest oferta. Jeżeli 

państwo członkowskie, w którym dostawca 

ma siedzibę, nakłada obowiązek 

wnoszenia wkładu finansowego, powinno 

ono uwzględnić wszelkie obowiązki 

2. Państwa członkowskie mogą 

zobowiązać dostawców audiowizualnych 

usług medialnych na żądanie mających 

siedzibę w ich jurysdykcji do wnoszenia 

wkładu finansowego w produkcję utworów 

europejskich, w tym poprzez bezpośrednie 

inwestycje w treści lub składki na fundusze 

krajowe. 
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dotyczące wkładów finansowych nałożone 

przez państwa członkowskie, do których 

kierowana jest oferta. Wkład finansowy 

musi być zgodny z prawem unijnym, w 

szczególności z przepisami dotyczącymi 

pomocy państwa. 

 

Poprawka  75 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 15 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 13 – ustęp 4 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 4a. Komisja zapewnia stosowne i 

zróżnicowane geograficznie finansowanie 

w ramach podprogramu MEDIA 

programu „Kreatywna Europa”, aby 

wesprzeć transgraniczny obieg treści 

kreatywnych, w tym poprawę cyfrowej 

dystrybucji europejskich utworów 

audiowizualnych i opracowanie 

innowacyjnych modeli finansowania 

treści kreatywnych. 

 

Poprawka  76 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

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

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 14 – ustęp 1 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

 15a) art. 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Każde państwo członkowskie może 

podjąć środki zgodne z prawem unijnym w 

celu zapewnienia, by nadawcy podlegający 

jego jurysdykcji, którzy na prawach 

wyłączności rozpowszechniają wydarzenia 

uznawane przez to państwo członkowskie 

za wydarzenia o zasadniczym znaczeniu 

społecznym, nie rozpowszechniali ich w 

sposób pozbawiający zasadniczą część 

„1. Każde państwo członkowskie może 

podjąć środki zgodne z prawem unijnym w 

celu zapewnienia, by nadawcy podlegający 

jego jurysdykcji, którzy na prawach 

wyłączności rozpowszechniają wydarzenia 

uznawane przez to państwo członkowskie 

za wydarzenia o zasadniczym znaczeniu 

społecznym, nie rozpowszechniali ich w 

sposób pozbawiający zasadniczą część 
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odbiorców w tym państwie możliwości 

oglądania tych wydarzeń w 

ogólnodostępnej telewizji w przekazie na 

żywo lub z opóźnieniem. Jeżeli państwo 

członkowskie podejmuje takie środki, 

sporządza ono wykaz wytypowanych 

wydarzeń, krajowych lub zagranicznych, 

które uznaje za wydarzenia o zasadniczym 

znaczeniu społecznym. Sporządza ten 

wykaz w jawny i przejrzysty sposób, w 

odpowiednim czasie. Równocześnie 

państwo członkowskie określa, czy 

wydarzenia te powinny być dostępne w 

pełnym czy częściowym przekazie na 

żywo lub – jeżeli to konieczne lub 

wskazane z obiektywnych względów 

interesu publicznego – czy powinny być 

dostępne w pełnym czy częściowym 

przekazie z opóźnieniem.”; 

odbiorców w tym państwie możliwości 

oglądania tych wydarzeń w 

ogólnodostępnej telewizji w przekazie na 

żywo lub z opóźnieniem. Państwa 

członkowskie zobowiązują nadawców 

podlegających ich jurysdykcji do 

nadawania tych wydarzeń o zasadniczym 

znaczeniu społecznym w sposób dostępny 

dla osób z ograniczeniami 

funkcjonalnymi, w tym osób 

niepełnosprawnych. Jeżeli państwo 

członkowskie podejmuje takie środki, 

sporządza ono wykaz wytypowanych 

wydarzeń, krajowych lub zagranicznych, 

które uznaje za wydarzenia o zasadniczym 

znaczeniu społecznym. Sporządza ten 

wykaz w jawny i przejrzysty sposób, w 

odpowiednim czasie. Równocześnie 

państwo członkowskie określa, czy 

wydarzenia te powinny być dostępne w 

pełnym czy częściowym przekazie na 

żywo lub – jeżeli to konieczne lub 

wskazane z obiektywnych względów 

interesu publicznego – czy powinny być 

dostępne w pełnym czy częściowym 

przekazie z opóźnieniem.”; 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0013&qid=1476777414550&from=FR) 

Uzasadnienie 

Poprawka związana z ponownym wprowadzeniem wymogów dostępności w art. 7. 

 

Poprawka  77 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 16 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 20 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Emisja filmów wyprodukowanych dla 

telewizji (z wyłączeniem serii, seriali i 

filmów dokumentalnych), utworów 

kinematograficznych i audycji 

informacyjnych może zostać przerwana 

Emisja filmów wyprodukowanych dla 

telewizji (z wyłączeniem serii, seriali i 

filmów dokumentalnych), utworów 

kinematograficznych i audycji 

informacyjnych może zostać przerwana 
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reklamą telewizyjną lub telesprzedażą 

tylko jeden raz w ciągu każdego 

przewidzianego w układzie audycji okresu 

nie krótszego niż 20 minut. 

reklamą telewizyjną lub telesprzedażą 

tylko jeden raz w ciągu każdego 

przewidzianego w układzie audycji okresu 

nie krótszego niż 30 minut. Nie wolno 

umieszczać reklamy telewizyjnej ani 

spotów telesprzedażowych podczas 

transmisji uroczystości religijnych oraz 

audycji dla dzieci. 

 

Poprawka  78 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 16 a (nowy) 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 22 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

 16a) artykuł 22 otrzymuje brzmienie: 

„Telewizyjna reklama i telezakupy 

napojów alkoholowych muszą odpowiadać 

następującym kryteriom:  

„Telewizyjna reklama i telezakupy 

napojów alkoholowych i napojów o dużej 

zawartości kofeiny muszą odpowiadać 

następującym kryteriom: 

a) nie mogą być specjalnie skierowane 

do małoletnich, a w szczególności 

przedstawiać małoletnich spożywających 

napoje alkoholowe;  

a) nie mogą być specjalnie skierowane 

do małoletnich, a w szczególności 

przedstawiać małoletnich spożywających 

napoje alkoholowe; 

b) nie mogą łączyć spożywania 

alkoholu ze zwiększoną wydolnością 

fizyczną bądź kierowaniem pojazdami; 

b) nie mogą łączyć spożywania 

alkoholu ani produktów o wysokiej 

zawartości kofeiny ze zwiększoną 

wydolnością fizyczną bądź kierowaniem 

pojazdami; 

c) nie mogą tworzyć wrażenia, iż 

spożywanie alkoholu ma pozytywny 

wpływ na sukces społeczny bądź 

seksualny; 

c) nie mogą tworzyć wrażenia, iż 

spożywanie alkoholu lub produktów o 

wysokiej zawartości kofeiny ma 

pozytywny wpływ na sukces społeczny 

bądź seksualny; 

d) nie mogą zawierać stwierdzeń, iż 

alkohol posiada właściwości lecznicze, jest 

środkiem stymulującym, uspokajającym 

lub sposobem rozwiązywania konfliktów 

osobistych; 

d) nie mogą zawierać stwierdzeń, iż 

alkohol lub produkty o wysokiej 

zawartości kofeiny posiadają właściwości 

lecznicze, są środkiem stymulującym, 

uspokajającym lub sposobem 

rozwiązywania konfliktów osobistych; 

e) nie mogą zachęcać do 

nieumiarkowanego spożycia alkoholu bądź 

e) nie mogą zachęcać do 

nieumiarkowanego spożycia alkoholu lub 
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przedstawiać abstynencji lub 

umiarkowanego spożycia w negatywny 

sposób; 

produktów o wysokiej zwartości kofeiny 

ani przedstawiać abstynencji lub 

umiarkowanego spożycia w negatywny 

sposób; 

f) nie mogą podkreślać wysokiej 

zawartości alkoholu w napojach 

alkoholowych jako cechy wpływającej 

pozytywnie na jakość napoju. 

f) nie mogą podkreślać wysokiej 

zawartości alkoholu lub wysokiej 

zawartości kofeiny w napojach jako cechy 

wpływającej pozytywnie na jakość 

napoju.”; 

Uzasadnienie 

Ograniczenie reklam napojów energetycznych. 

 

Poprawka  79 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 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 danej 

godzinie zegarowej nie może przekraczać 

20 %. 

 

Poprawka  80 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 17 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 23 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Ust. 1 nie ma zastosowania do: skreśla się 

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;  
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c)  c) lokowania produktu.  

 

Poprawka  81 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 18 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

18) skreśla się rozdział VIII; skreśla się 

Uzasadnienie 

Zmiana ma na celu przywrócenie art. 27 dyrektywy 2010/13/UE, który zawiera ważne 

przepisy dotyczące ochrony małoletnich w transmisjach telewizyjnych. 

 

Poprawka  82 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 19  

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 28a 

 

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 zachęcają i zapewniają, by 

dostawcy platform udostępniania plików 

wideo stosowali odpowiednie środki w 

celu: 

a) ochrony małoletnich przed 

treściami, które mogą zaszkodzić ich 

fizycznemu, psychicznemu lub 

moralnemu rozwojowi; 

a)  ochrony małoletnich przed 

treściami, które mogą zaszkodzić ich 

rozwojowi fizycznemu i psychicznemu; 

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 zawierającymi 

nawoływanie do przemocy lub nienawiści 

wobec grupy osób lub członka takiej 

grupy, wyodrębnionych ze względu na 

płeć, rasę, kolor skóry, religię lub 

przekonania, niepełnosprawność, 

pochodzenie lub przynależność narodową, 

etniczną lub społeczną, cechy genetyczne, 

język, poglądy polityczne lub wszelkie inne 

poglądy, przynależność do mniejszości 
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narodowej, majątek, urodzenie, wiek lub 

orientację seksualną; 

 ba) ograniczenia kontaktu dzieci z 

reklamami niezdrowej żywności i napojów 

na platformach udostępniania plików 

wideo; 

2. Odpowiedniość środka w 

rozumieniu ust. 1 ustala się w świetle 

charakteru treści, ich potencjalnej 

szkodliwości, charakterystyki kategorii 

osób, które mają być chronione, oraz 

zagrożonych praw i uzasadnionych 

interesów, w tym praw i interesów 

dostawców platform udostępniania plików 

wideo oraz użytkowników, którzy stworzyli 

lub umieścili na takich platformach treści, 

a także interesu publicznego. 

 

Środki te obejmują odpowiednio: 2. Środki te mogą obejmować 

odpowiednio: 

a)  zdefiniowanie i stosowanie w 

regulaminie dostawców platform 

udostępniania plików wideo pojęcia 

nawoływania do przemocy lub nienawiści, 

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

pojęcia treści, która może zaszkodzić 

rozwojowi fizycznemu, psychicznemu lub 

moralnemu nieletnich, zgodnie z 

odpowiednio art. 6 i 12; 

a)  określenie praw i obowiązków 

użytkowników oraz zdefiniowanie, 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 i psychicznemu 

małoletnich, zgodnie z odpowiednio art. 6 

i 12 oraz wytycznymi wydawanymi przez 

organy regulacyjne państw 

członkowskich, o których mowa w ust. 4; 

b)  stworzenie i obsługa mechanizmów 

umożliwiających użytkownikom platformy 

udostępniania plików wideo zgłaszanie lub 

sygnalizowanie dostawcy takiej platformy 

treści, o których mowa w ust. 1, 

zamieszczonych na platformie; 

b)  stworzenie i obsługa przyjaznych 

dla użytkownika mechanizmów 

umożliwiających użytkownikom platformy 

udostępniania plików wideo zgłaszanie lub 

sygnalizowanie dostawcy takiej platformy 

treści, o których mowa w ust. 1, 

przechowywanych na platformie; 

c)  stworzenie i obsługa 

przeznaczonych dla użytkowników 

platformy udostępniania plików wideo 

systemów weryfikacji wieku w odniesieniu 

do treści, które mogą zaszkodzić 

fizycznemu, psychicznemu lub 

moralnemu rozwojowi małoletnich; 

c)  stworzenie i obsługa 

przeznaczonych dla użytkowników 

platformy udostępniania plików wideo 

systemów weryfikacji wieku lub innych 

środków technicznych w odniesieniu do 

znanych treści, które mogą zaszkodzić 

fizycznemu i psychicznemu rozwojowi 

małoletnich; 
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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 platform 

udostępniania plików wideo ocenę treści, o 

których mowa w ust. 1; 

e)  zapewnienie mechanizmów 

kontroli rodzicielskiej w odniesieniu do 

treści, które mogą zaszkodzić fizycznemu, 

psychicznemu lub moralnemu rozwojowi 

małoletnich; 

e)  zapewnienie mechanizmów 

kontroli rodzicielskiej w odniesieniu do 

treści, które mogą zaszkodzić fizycznemu i 

psychicznemu rozwojowi małoletnich; 

f)  stworzenie i obsługa 

mechanizmów, za pomocą których 

dostawcy platform udostępniania plików 

wideo informują użytkowników tych 

platform, jakie działania podjęto w 

odpowiedzi na zgłoszenie lub sygnał, o 

których mowa w lit. b). 

f)  stworzenie i obsługa przejrzystych, 

łatwych w użyciu i skutecznych 

mechanizmów i procedur, za pomocą 

których dostawcy platform udostępniania 

plików wideo obsługują i rozwiązują 

kwestie poruszone przez użytkowników 

tych platform oraz informują, w 

stosownych przypadkach, o tym, jakie 

działania podjęto w związku z wdrożeniem 

środków, o których mowa w lit. a) do f). 

 Państwa członkowskie zachęcają 

platformy udostępniania plików wideo, 

aby po uzyskaniu informacji o 

nielegalnych treściach lub odkryciu 

takich treści natychmiast podejmowały 

działania w celu usunięcia tych treści lub 

uniemożliwienia dostępu do nich zgodnie 

z dyrektywą 2000/31/WE. 

 2a. Odpowiedniość środka w 

rozumieniu ust. 1 ustala się w świetle 

charakteru treści, ich potencjalnej 

szkodliwości, charakterystyki kategorii 

osób, które mają być chronione, oraz 

zagrożonych praw i uzasadnionych 

interesów, w tym praw i interesów 

dostawców platform udostępniania plików 

wideo oraz użytkowników, którzy stworzyli 

lub umieścili na takich platformach treści, 

a także interesu publicznego, ochrony 

wolności wypowiedzi i informacji. 

3. Do celów stosowania środków, o 

których mowa w ust. 1 i 2, państwa 

członkowskie wspierają współregulację, 

jak przewidziano w art. 4 ust. 7. 

3. Do celów stosowania środków, o 

których mowa w ust. 1 i 2, państwa 

członkowskie wspierają współregulację, 

jak przewidziano w art. 4 ust. 7. 

4. Państwa członkowskie ustanawiają 

odpowiednie mechanizmy oceny 

odpowiedniości środków określonych w 

4. Państwa członkowskie ustanawiają 

odpowiednie mechanizmy oceny i 

sprawozdawczości w odniesieniu do 
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ust. 2 i 3 wprowadzanych przez dostawców 

platform udostępniania plików wideo. 

Państwa członkowskie powierzają to 

zadanie organom wyznaczonym zgodnie z 

art. 30. 

przejrzystości, niezbędności, skuteczności i 

odpowiedniości środków określonych w 

ust. 2 i 3 wprowadzanych przez dostawców 

platform udostępniania plików wideo. 

Państwa członkowskie powierzają to 

zadanie organom wyznaczonym zgodnie z 

art. 30. Państwa członkowskie wydają 

niezbędne wytyczne celem 

zagwarantowania, że podjęte środki 

respektują wolność wypowiedzi i 

przestrzegają obowiązku informowania 

użytkowników. Wytyczne takie można 

opracować we współpracy z Komisją i 

ERGA. 

5. Państwa członkowskie nie 

nakładają na dostawców platform 

udostępniania plików wideo obowiązku 

stosowania środków bardziej 

rygorystycznych niż środki, o których 

mowa w ust. 1 i 2. Państwa członkowskie 

zachowują możliwość wprowadzania 

bardziej rygorystycznych środków w 

odniesieniu do nielegalnych treści. 

Przyjmując takie środki, państwa 

członkowskie są zobowiązane spełnić 

warunki określone we właściwym prawie 

Unii, takie jak, w stosownych 

przypadkach, warunki określone w art. 14 i 

15 dyrektywy 2000/31/WE lub art. 25 

dyrektywy 2011/93/UE. 

5. Państwa członkowskie nie 

nakładają na dostawców platform 

udostępniania plików wideo obowiązku 

stosowania środków bardziej 

rygorystycznych niż środki, o których 

mowa w ust. 1 i 2. 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. 

6. Państwa członkowskie zapewniają 

dostępność mechanizmów składania skarg 

i dochodzenia roszczeń na potrzeby 

rozstrzygania sporów między 

użytkownikami a dostawcami platform 

udostępniania plików wideo dotyczących 

stosowania odpowiednich środków 

określonych w ust. 1 i 2. 

 

7. Komisja i ERGA zachęcają 

dostawców platform udostępniania plików 

wideo do wymiany najlepszych praktyk w 

zakresie systemów współregulacji w całej 

Unii. W stosownych przypadkach Komisja 

wspomaga opracowywanie unijnych 

kodeksów postępowania. 

7.  Komisja i ERGA zachęcają 

dostawców platform udostępniania plików 

wideo do wymiany najlepszych praktyk w 

zakresie systemów współregulacji w całej 

Unii. W stosownych przypadkach Komisja 

wspomaga opracowywanie unijnych 

kodeksów postępowania. 

8. Dostawcy platform udostępniania 

plików wideo lub, w stosownych 

8. Dostawcy platform udostępniania 

plików wideo lub, w stosownych 
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przypadkach, organizacje reprezentujące 

takich dostawców w tym zakresie 

przedkładają Komisji projekty unijnych 

kodeksów postępowania i zmiany 

istniejących unijnych kodeksów 

postępowania. Komisja może zwrócić się 

do ERGA o zaopiniowanie projektów, 

zmian lub uzupełnień kodeksów 

postępowania. Komisja może odpowiednio 

rozpowszechnić informacje o tych 

kodeksach postępowania. 

przypadkach, organizacje reprezentujące 

takich dostawców w tym zakresie 

przedkładają Komisji projekty unijnych 

kodeksów postępowania i zmiany 

istniejących unijnych kodeksów 

postępowania zgodnie z wytycznymi, o 

których mowa w ust. 4. Komisja może 

zwrócić się do ERGA o zaopiniowanie 

projektów, zmian lub uzupełnień kodeksów 

postępowania. Komisja odpowiednio 

rozpowszechnia informacje o tych 

kodeksach postępowania, aby promować 

najlepsze praktyki. 

 

Poprawka  83 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 19 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 28 b – ustęp 1 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwa członkowskie zapewniają, by 

dostawcy platform udostępniania plików 

wideo, którzy nie mają siedziby na ich 

terytorium, lecz których jednostka 

dominująca lub zależna ma siedzibę na ich 

terytorium, bądź też którzy są częścią 

grupy, której inny podmiot ma siedzibę na 

ich terytorium, byli uznawani za mających 

siedzibę na ich terytorium do celów art. 3 

ust. 1 dyrektywy 2000/31/WE. 

Państwa członkowskie zapewniają, by 

dostawcy platform udostępniania plików 

wideo: 

 a)  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; 

 b)  którzy mają siedzibę w innym 

państwie członkowskim, lecz kierują 

ofertę do widzów na ich terytorium, byli 

uznawani za mających siedzibę na ich 

terytorium do celów art. 3 ust. 1 dyrektywy 

2000/31/WE. 

 



 

PE589.291v03-00 60/64 AD\1113062PL.docx 

PL 

Poprawka  84 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 19 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 28b – ustęp 1 – akapit 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Do celów stosowania akapitu drugiego, w 

przypadku gdy istnieje kilka jednostek 

zależnych, z których każda ma siedzibę w 

innym państwie członkowskim, lub gdy 

istnieje kilka innych podmiotów 

należących do grupy, z których każdy ma 

siedzibę w innym państwie członkowskim, 

zainteresowane państwa członkowskie 

zobowiązują dostawcę do wskazania, które 

z tych państw członkowskich należy uznać 

za państwo jego siedziby. 

Do celów stosowania akapitu drugiego, w 

przypadku gdy istnieje kilka jednostek 

zależnych, z których każda ma siedzibę w 

innym państwie członkowskim, lub gdy 

istnieje kilka innych podmiotów 

należących do grupy, z których każdy ma 

siedzibę w innym państwie członkowskim, 

uznaje się, że dany podmiot ma siedzibę w 

tym państwie członkowskim, w którym 

działa większość jego pracowników. 

Uzasadnienie 

Umożliwienie platformom udostępniania plików wideo wyboru państwa członkowskiego, w 

którym mają siedzibę na potrzeby niniejszej dyrektywy, byłoby nieproporcjonalne, ponieważ 

zezwalałoby na wybór sądu ze względu na możliwość korzystniejszego rozstrzygnięcia 

sprawy. Lokalizacja większości pracowników to przejrzyste i niezawodne kryterium do 

określenia, gdzie w Unii dana platforma ma swoją siedzibę. 

 

Poprawka  85 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 19 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 28 b – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Państwa członkowskie przekazują 

Komisji wykaz dostawców platform 

udostępniania plików wideo mających 

siedzibę na ich terytorium oraz kryteria 

określone w art. 3 ust. 1 dyrektywy 

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

których ustaliły swoją jurysdykcję. 

Państwa członkowskie regularnie 

aktualizują ten wykaz. Komisja zapewnia 

właściwym niezależnym organom 

2. Państwa członkowskie przekazują 

Komisji wykaz dostawców platform 

udostępniania plików wideo mających 

siedzibę lub uznawanych za mających 

siedzibę na ich terytorium zgodnie z 

kryteriami określonymi w art. 3 ust. 1, na 

podstawie których ustaliły swoją 

jurysdykcję. Państwa członkowskie 

regularnie aktualizują ten wykaz. Komisja 

zapewnia właściwym niezależnym 
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regulacyjnym dostęp do tych informacji. organom regulacyjnym dostęp do tych 

informacji. 

 

Poprawka  86 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 19 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 28b – ustęp 2 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. W przypadku gdy w związku ze 

stosowaniem ust. 1 zainteresowane 

państwa członkowskie nie zgadzają się co 

do tego, które z nich sprawuje jurysdykcję, 

informują o tym niezwłocznie Komisję. 

Komisja może zwrócić się do ERGA o 

wydanie opinii w tej sprawie w terminie 15 

dni roboczych od otrzymania wniosku. 

Uzasadnienie 

Ponieważ platformy udostępniania plików wideo zwykle kierują swoją ofertę do odbiorców w 

całej Unii, między państwami członkowskimi może dojść do braku zgody co do określenia 

państw członkowskich właściwych do celów niniejszej dyrektywy. W związku z tym Komisja 

powinna mieć możliwość działania w celu określenia państwa członkowskiego sprawującego 

jurysdykcję, tak jak ma to miejsce w przypadku innych audiowizualnych usług medialnych na 

mocy art. 3. 

 

Poprawka  87 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 21 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 30 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Państwa członkowskie zapewniają, 

by krajowe organy regulacyjne miały 

odpowiednie uprawnienia w zakresie 

egzekwowania prawa, umożliwiające im 

skuteczne wykonywanie powierzonych im 

zadań. 

4. Państwa członkowskie zapewniają, 

by krajowe organy regulacyjne miały 

odpowiednie uprawnienia i zasoby w 

zakresie egzekwowania prawa, 

umożliwiające im skuteczne wykonywanie 

powierzonych im zadań. 
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Poprawka  88 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 21 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 30 – ustęp 4 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 4a. Państwa członkowskie zapewniają, 

by krajowe organy regulacyjne 

wyznaczyły jeden publicznie dostępny 

punkt kontaktowy odpowiedzialny za 

informacje i skargi dotyczące kwestii 

dostępności, o których mowa w art. 7. 

 

Poprawka  89 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 21 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 30 – ustęp 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6. Państwa członkowskie zapewniają, 

by niezależny krajowy organ regulacyjny 

dysponował oddzielnym rocznym 

budżetem. Budżet ten jest podawany do 

wiadomości publicznej. Państwa 

członkowskie zapewniają ponadto, by 

krajowe organy regulacyjne posiadały 

wystarczające zasoby finansowe i ludzkie, 

tak by były w stanie wykonywać 

powierzone im zadania i aktywnie 

uczestniczyć w pracach ERGA oraz wnosić 

do nich wkład. 

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

       

 

Poprawka  90 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 22 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 30a – ustęp 3 – punkt d 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) współpraca i zapewnienie swoim 

członkom informacji niezbędnych do 

stosowania przepisów niniejszej 

dyrektywy, w szczególności jej art. 3 i 4; 

d) współpraca i zapewnienie swoim 

członkom informacji niezbędnych do 

stosowania przepisów niniejszej 

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

 

Poprawka  91 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 22 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 30a – 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 

małoletnich, nawoływania do nienawiści, 

pluralizmu mediów, ochrony wolności 

wypowiedzi i informacji. 
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