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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE 

 

W dniu 25 maja 2016 r. Komisja Europejska przyjęła nowy wniosek ustawodawczy 

zmieniający dyrektywę o audiowizualnych usługach medialnych. Wniosek ten stanowi reakcję 

na konieczność uaktualnienia ustawodawstwa, tak aby było ono dostosowane do postępu 

technologicznego i potrzeb konsumentów oraz aby jego zakresem zostały objęte również 

platformy udostępniania plików wideo w celu zwalczania mowy nienawiści i 

rozpowszechniania treści szkodliwych dla małoletnich.   
 

Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje te przepisy, ale uważa, że mimo iż należy 

stworzyć równe warunki działania, trzeba też uwzględnić różnice między nadawcami a 

platformami udostępniania plików wideo, oraz że wdrożenie przyszłych ram prawnych 

powinno zapewnić optymalną ochronę wolności wypowiedzi i informacji w zmieniającym się 

szybko środowisku mediów. 

 

Komisja LIBE nie uczestniczyła w przyjęciu poprzedniej dyrektywy, ponieważ proces 

decyzyjny rozpoczął się przed wejściem w życie Traktatu z Lizbony, a w konsekwencji Karta 

praw podstawowych nie miała takiego samego statusu prawnego co Traktaty. Ponadto komisja 

LIBE posiada wyłączne kompetencje w zakresie środków związanych ze współpracą 

wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych i w szczególności środków przewidzianych w 

prawie karnym w odniesieniu do rasizmu, ksenofobii i mowy nienawiści. 

 

Sprawozdawczyni skupiła się w swoich pracach na pięciu obszarach mających na celu 

wzmocnienie przepisów związanych z prawami podstawowymi, utrzymanie jak najwyższego 

stopnia bezstronności i niezależności mediów oraz zapobieganie arbitralności.  

 

Podejście do mowy nienawiści i nawoływania do przemocy lub nienawiści 

Aby chronić obywateli przed szkodliwymi treściami i treściami nawołującymi do przemocy lub 

nienawiści zamieszczanymi na platformach udostępniania plików wideo, jak również chronić i 

zagwarantować prawa podstawowe użytkowników, niezbędne jest określenie wspólnych i 

proporcjonalnych zasad dotyczących tych spraw oraz europejskich wytycznych. W zasadach 

takich należy ponadto zdefiniować wyznaczniki „szkodliwych treści” i „nawoływania do 

przemocy lub nienawiści”, jak również uwzględnić cele i skutki takich treści na szczeblu 

europejskim.  

 

Wniosek Komisji zawiera odniesienie do powodów, na których tle dochodzi do nawoływania 

do przemocy lub nienawiści, które ujęto 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. Decyzja ta nie obejmuje jednak wszystkich powodów 

wyszczególnionych we wniosku Komisji. Ujednolicenie z powodami wymienionymi w 

dyrektywie 2012/29/UE ustanawiającej normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony 

ofiar przestępstw zagwarantowałoby wyższy poziom ochrony przed nawoływaniem do 

nienawiści, co ma ponadto służyć określeniu wyznaczników „publicznego nawoływania do 

przemocy lub nienawiści”.  Jednak samych tych powodów nie należy wykorzystywać do 

ograniczania dostępności treści audiowizualnych. 

 

Ochrona małoletnich przed szkodliwymi treściami 
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Sprawozdawczyni jest zdania, że w celu skutecznego wdrożenia środków służących ochronie 

małoletnich przed szkodliwymi treściami, takimi jak treści pornograficzne, niezbędne jest 

przyjęcie skutecznych środków ochronnych.  

 

Sprawozdawczyni uważa też, że ogromne znaczenie ma dopilnowanie za pośrednictwem 

niniejszego przeglądu dyrektywy, aby środki wdrażane przez państwa członkowskie w celu 

ochrony małoletnich przed treściami, które mogą zaszkodzić ich rozwojowi fizycznemu lub 

psychicznemu, były niezbędne, proporcjonalne i w pełni zgodne z obowiązkami wynikającymi 

z Karty praw podstawowych.  

Niedawne wydarzenia na szczeblu państw członkowskich pokazują, że względy ochrony 

małoletnich mogą być nadmiernie wykorzystywane jako powód do ograniczania 

rozpowszechniania treści audiowizualnych mających na celu zwalczanie dyskryminacji ze 

względu na płeć lub orientację seksualną. Dlatego niezmiernie istotne jest, aby, mając na 

uwadze art. 52 Karty, dopilnować przestrzegania zasady równości i niedyskryminacji, a nie 

podważać ją poprzez nadmierną liczbę środków na rzecz ochrony małoletnich przed 

szkodliwymi treściami. 

 

Proces odpowiedniego postępowania z nielegalnymi treściami 

Sprawozdawczyni jest zdania, że o ile nie należy uniemożliwiać państwom członkowskim 

wprowadzania bardziej rygorystycznych środków w odniesieniu do nielegalnych treści do 

celów niniejszej dyrektywy, ograniczenie rozpowszechniania nielegalnych treści w internecie 

powinno być zawsze zgodne z Kartą praw podstawowych, nie powinno wykraczać poza to, co 

niezbędne i proporcjonalne, oraz powinno być wykonywane na podstawie uprzedniego 

zezwolenia organu wymiaru sprawiedliwości. 

Odpowiedni proces jest kluczem do skutecznego zagwarantowania wolności wypowiedzi i 

informacji oraz do zapobiegania arbitralności decyzji w sprawie dostępności treści. 

Sprawozdawczyni zaleca w związku z tym doprecyzowanie tego aspektu w ramach przepisu 

dotyczącego usług platform udostępniania plików wideo, które – w kwestii nielegalnych treści 

– powinny podlegać tej samej zasadzie co media „tradycyjne”. 

 

Zabezpieczenia określone w dyrektywie o handlu elektronicznym 

Sprawozdawczyni zaleca dopilnowanie, by środki mające zastosowanie do usług platform 

udostępniania plików wideo i do udostępnianych za ich pośrednictwem audiowizualnych treści 

medialnych nie miały wpływu na postanowienia dyrektywy o handlu elektronicznym. Zgodnie 

z art. 15 ust. 1 dyrektywy 2000/31/WE państwa członkowskie nie powinny nakładać na 

dostawców usług w zakresie transmisji, przechowywania i hostingu ogólnego obowiązku 

monitorowania informacji, które przekazują lub przechowują, ani ogólnego obowiązku 

poszukiwania faktów i okoliczności wskazujących na bezprawną działalność. Pod tym 

względem ważne jest również, aby w przeglądzie uwzględnić odniesienie do TSUE, który w 

wyrokach w sprawach C-360/10 i C-70/10 odrzucił środki dotyczące „aktywnego 

monitorowania” niemal wszystkich użytkowników przedmiotowych usług. Zachowanie takich 

zabezpieczeń ma również zasadnicze znaczenie z punktu widzenia spójnego stosowania ram 

prawnych w Unii w odniesieniu do obowiązków i zakresu odpowiedzialności dostawców usług 

platform udostępniania plików wideo.   

 

Niezależność organów regulacyjnych na szczeblu europejskim i krajowym 

Zgodnie z Kartą praw podstawowych, zwłaszcza z jej art. 11, niniejsza dyrektywa powinna 

mieć na celu zapisanie niezależności organów ds. regulacji mediów audiowizualnych w prawie 

UE poprzez dopilnowanie, by były one prawnie odrębne i funkcjonalnie niezależne od sektora 
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i rządów, działały w przejrzysty i odpowiedzialny sposób oraz miały wystarczające 

uprawnienia. 

 Realizacja zasady niezależności organów regulacyjnych, tak dobrze opracowanej i wdrażanej 

już w innych dziedzinach uwzględnionych w europejskim dorobku prawnym, odbywa się na 

mocy art. 30 dyrektywy 2010/13/UE w sprawie audiowizualnych usług medialnych. 

W marcu 2014 r., na mocy decyzji Komisji C(2014) 462 z dnia 3 lutego 2014 r., powołano 

Europejską Grupę Regulatorów Audiowizualnych Usług Medialnych (ERGA), która jest 

organem doradczym Komisji. Wniosek Komisji formalizuje rolę ERGA jako niezależnego i 

wyspecjalizowanego organu doradczego Komisji oraz jako forum wymiany doświadczeń i 

najlepszych praktyk między krajowymi organami regulacyjnymi.  

 

Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje podejście Komisji i uważa, że organ regulacyjny 

może osiągnąć odpowiedni poziom niezależności strukturalnej od rządu jedynie wtedy, kiedy 

powstanie jako odrębny podmiot prawny.  

 

 

POPRAWKI 

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zwraca się do 

Komisji Kultury i Edukacji, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę 

następujących poprawek: 

Poprawka   1 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Umocowanie 1 a (nowe) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 uwzględniając Kartę praw podstawowych 

Unii Europejskiej, w szczególności jej art. 

7, 10, 11, 21, 24, 26, 47 i 52, 

Uzasadnienie 

Poprawka nr 1 komisji LIBE (Angelika Mlinar) wraz z dodaniem art. 47 (prawo do 

skutecznego środka prawnego). 

 

 

 

Poprawka  2 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 8 
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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 prawa 

przedsiębiorstwom oraz organom państw 

członkowskich należy dostosować pojęcie 

„nawoływania do nienawiści” do definicji 

zawartej 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”, a także uwzględnić powody 

nieobjęte decyzją ramową Rady 

2008/913/WSiSW, takie jak pochodzenie 

społeczne, cechy genetyczne, język, 

poglądy polityczne lub wszelkie inne 

poglądy, przynależność do mniejszości 

narodowej, majątek, urodzenie, 

niepełnosprawność, wiek, płeć, ekspresja 

płciowa, tożsamość płciowa, orientacja 

seksualna, prawo pobytu czy stan zdrowia. 

Powody te mają służyć dokładniejszemu 

określeniu wyznaczników „publicznego 

nawoływania do przemocy lub 

nienawiści”, ale same w sobie nie 

powinny być uważane za podstawę do 

ograniczania dostępności treści 

audiowizualnych.  Należy uwzględnić 

wszystkie okoliczności, w tym intencje, 

oraz zapewnić poszanowanie wolności 

wypowiedzi, zwłaszcza artystycznej, 

literackiej i dziennikarskiej. Przepisy 

dotyczące mowy nienawiści powinny być 

stosowane zgodnie z orzecznictwem 

Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 

dotyczącym prawa do wolności 

wypowiedzi i informacji. 

Uzasadnienie 

Ujednolicenie powodów wymienionych również w dyrektywie 2012/29/UE ustanawiającej 

normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw zagwarantowałoby 

wyższy poziom ochrony przed nawoływaniem do nienawiści. Takie ujednolicenie służy 

dokładniejszemu określeniu wyznaczników „publicznego nawoływania do przemocy lub 

nienawiści”, ale same w sobie powody te nie powinny być uważane za podstawę do 
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ograniczania dostępności treści audiowizualnych. 

 

Poprawka   3 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 8 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (8a) Stworzenie rzeczywistego 

jednolitego rynku cyfrowego wymaga 

dalszych wysiłków na rzecz doskonalenia 

umiejętności obywateli w zakresie 

korzystania z mediów. Dlatego też 

Komisja i państwa członkowskie powinny 

intensywniej działać na rzecz 

propagowania prawdziwego jednolitego 

rynku cyfrowego wśród wszystkich 

obywateli UE – w szczególności dzieci i 

młodzieży – przez inicjatywy i 

skoordynowane działania na rzecz 

poprawy stanu wiedzy na temat 

audiowizualnych usług medialnych. 

 

Poprawka   4 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 8 b (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (8b) Należy zachęcać państwa 

członkowskie do powzięcia wszelkich 

koniecznych środków w celu promocji 

edukacji medialnej, która zapewni wiedzę 

i umiejętności oraz umożliwi obywatelom 

korzystanie z przysługującego im prawa 

do wolności wypowiedzi, analizowanie 

treści medialnych i reagowanie na 

przypadki dezinformacji. W związku z tym 

należy podnosić poziom wiedzy na 

wszystkich szczeblach systemu kształcenia 

oraz zachęcać ludzi do aktywnej postawy 

obywatelskiej i rozwijania świadomego 

korzystania z treści medialnych. 
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Poprawka  5 

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 

szczególności rodzicom i małoletnim, 

podejmowanie świadomych wyborów 

treści do oglądania, należy zobowiązać 

dostawców usług audiowizualnych do 

zamieszczania dostatecznych informacji na 

temat treści, które mogą zaszkodzić 

fizycznemu lub psychicznemu rozwojowi 

małoletnich. Można to zapewnić np. 

poprzez wprowadzenie systemu oznaczeń 

treści określających charakter danych 

treści. Oznaczenia treści mogą mieć postać 

pisemną, graficzną lub dźwiękową. 

Uzasadnienie 

Pojęcie „moralny” nie jest jednoznaczne. Różne państwa członkowskie różnie rozumieją 

moralność. 

 

Poprawka   6 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 9 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (9a) Popyt na linearne kanały 

telewizyjne w Europie pozostaje znaczny w 

porównaniu z innymi usługami 

medialnymi, co wykazano w badaniu 

opublikowanym przez Europejskie 

Obserwatorium Audiowizualne w czerwcu 

2016 r. pt. „Linear and on-demand 

audiovisual media services in Europe 

2015” [Usługi medialne linearne i na 

żądanie w Europie w 2015 r.], zgodnie z 

którym ogólna kondycja telewizji 

linearnej w Europie jest dobra, a liczba 

dostępnych kanałów telewizji linearnej w 

2015 r. zwiększyła się o średnio 46 % w 



 

AD\1116083PL.docx 9/45 PE593.952v03-00 

 PL 

porównaniu z rokiem 2009. 

 

Poprawka   7 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 9 b (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (9b) W Europie nastąpił nieznaczny 

spadek popytu na linearne kanały 

telewizyjne wśród ludzi młodych, co 

wykazano w badaniu opublikowanym 

przez Europejskie Obserwatorium 

Audiowizualne w listopadzie 2015 r. pt. 

„Measurement of Fragmented 

Audiovisual Audiences” [Pomiar 

zróżnicowanych grup odbiorców 

audiowizualnych usług medialnych], 

zgodnie z którym w 2014 r. średni spadek 

oglądalności tych kanałów wśród młodych 

ludzi w wieku 12–34 lat w UE wyniósł 

jedynie 4 % w porównaniu z rokiem 2011. 

 

Poprawka   8 

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 

(16) Lokowanie produktu nie powinno 

być dopuszczalne w audycjach 

informacyjnych i publicystycznych, 

audycjach dotyczących spraw 

konsumenckich, audycjach religijnych oraz 

w kanałach i audycjach audiowizualnych 

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 

kanałach i audycjach audiowizualnych 

dla dzieci. Audycje dotyczące spraw 
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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. 

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. 

 

 

Poprawka   9 

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 minimalny 

udział utworów europejskich w ich 

katalogach oraz odpowiednie 

wyeksponowanie tych utworów, bez 

naruszania pluralizmu mediów. 

 

Poprawka  10 

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 

(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. Nielegalne, szkodliwe, 

rasistowskie i ksenofobiczne treści i 

przekazy nawołujące do nienawiści 

zamieszczane na platformach 
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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. 

udostępniania plików wideo budzą coraz 

większe obawy. Ponadto decyzja o 

usunięciu takich treści, która często zależy 

od subiektywnej interpretacji, może 

podważać wolność wypowiedzi i 

informacji. W tym kontekście w celu 

ochrony małoletnich przed szkodliwymi 

treściami oraz wszystkich obywateli przed 

treściami nawołującymi do przemocy lub 

nienawiści umieszczanymi na platformach 

udostępniania plików wideo, jak również 

w celu ochrony i zagwarantowania praw 

podstawowych użytkowników niezbędne 

jest określenie wspólnych i 

proporcjonalnych przepisów w tym 

zakresie. W przepisach takich należy w 

szczególności dokładniej zdefiniować na 

szczeblu Unii wyznaczniki „szkodliwych 

treści” i „nawoływania do przemocy lub 

nienawiści”, z uwzględnieniem zamiaru i 

skutków takich treści. Wszelkie środki w 

zakresie samoregulacji i współregulacji 

wdrażane lub zatwierdzane przez państwa 

członkowskie powinny w pełni 

uwzględniać zobowiązania wynikające z 

Karty praw podstawowych Unii 

Europejskiej, w szczególności z jej art. 52. 

Krajowe organy lub władze regulacyjne 

powinny utrzymać rzeczywiste 

uprawnienia w zakresie egzekwowania 

prawa. 

 

 

Poprawka  11 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 26 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (26a) W myśl dyrektywy (UE) 2016/XXX 

[zastąpić odniesieniem do dyrektywy o 

zwalczaniu terroryzmu po jej publikacji 

oraz zaktualizować numer artykułu] 

publiczne nawoływanie do popełnienia 

przestępstwa terrorystycznego zostało 

zdefiniowane jako przestępstwo związane 

z działalnością terrorystyczną i jest 
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karalne jako przestępstwo kryminalne, 

jeżeli czyn taki został popełniony 

umyślnie. Treście audiowizualne 

rozpowszechniane lub udostępniane w 

inny sposób ogółowi społeczeństwa, 

zarówno w internecie, jak i poza nim, z 

zamiarem popełnienia przestępstwa 

terrorystycznego, powinny być zatem 

traktowane jak treści nielegalne. W 

następstwie nałożonych na państwa 

członkowskie zobowiązań wynikających ze 

stosowania dyrektywy (UE) 2016/XXX 

współpraca między dostawcami usług 

internetowych, agencjami unijnymi i 

władzami krajowymi ma zasadnicze 

znaczenie dla zwalczania tych tendencji i 

opracowywania pozytywnych narracji w 

celu przeciwdziałania terroryzmowi. 

 

Poprawka   12 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 26 b (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (26b) Cyberprzemoc staje się coraz 

powszechniejsza, zwłaszcza wśród 

nastolatków, i może do niej dochodzić 

także za pośrednictwem platform 

udostępniania plików wideo. Należy 

wprowadzić programy służące 

zapobieganiu cyberprzemocy w postaci 

kampanii ją zwalczających oraz 

promowania szkoleń z bezpieczeństwa 

online i właściwego korzystania z 

internetu. 

 

Poprawka  13 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 28 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(28) Znaczna część treści 

zamieszczanych na platformach 

(28) Znaczna część treści 

umieszczanych na platformach 
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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. 

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 lub 

psychicznemu, i ochrony wszystkich 

użytkowników przed nawoływaniem do 

przemocy lub nienawiści w stosunku do 

grupy osób lub członka takiej grupy ze 

względu na 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, płeć, ekspresję płciową, tożsamość 

płciową, orientację seksualną, status 

pobytu czy stan zdrowia. Powody te mają 

służyć dokładniejszemu określeniu 

wyznaczników „publicznego nawoływania 

do przemocy lub nienawiści”, ale same w 

sobie nie powinny być uważane za 

podstawę do ograniczania dostępności 

treści audiowizualnych. 

Uzasadnienie 

Decyzja ramowa nie obejmuje wszystkich powodów wyszczególnionych we wniosku Komisji. 

Ujednolicenie z powodami wymienionymi również w dyrektywie 2012/29/UE ustanawiającej 

normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw zagwarantowałoby 

wyższy poziom ochrony przed nawoływaniem do nienawiści. Takie ujednolicenie służy 

dokładniejszemu określeniu wyznaczników „publicznego nawoływania do przemocy lub 

nienawiści”, ale same w sobie powody te nie powinny być uważane za podstawę do 

ograniczania dostępności treści audiowizualnych. 

 

Poprawka  14 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 29 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(29) W świetle charakteru ingerencji 

dostawców w treści przechowywane na 

platformach udostępniania plików wideo 

wyżej wspomniane odpowiednie środki 

powinny dotyczyć sposobu porządkowania 

treści, a nie treści jako takich. Wymogi w 

tym zakresie określone w niniejszej 

dyrektywie powinny być zatem stosowane 

bez uszczerbku dla art. 14 dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 

2000/31/WE34, w którym przewidziano 

zwolnienie z odpowiedzialności za 

informacje o bezprawnym charakterze 

przechowywane przez pewnych 

dostawców usług społeczeństwa 

informacyjnego. W przypadku świadczenia 

usług objętych art. 14 dyrektywy 

2000/31/WE wymogi te powinny być 

stosowane również bez uszczerbku dla art. 

15 tej dyrektywy, który zabrania 

nakładania na tych dostawców ogólnego 

obowiązku monitorowania tych informacji 

i aktywnego ustalania faktów lub 

okoliczności wskazujących na bezprawny 

charakter działalności, co nie dotyczy 

jednak obowiązków w zakresie 

monitorowania w szczególnych 

przypadkach oraz, w szczególności, bez 

uszczerbku dla nakazów wydanych przez 

organy krajowe zgodnie z przepisami 

krajowymi. 

(29) W świetle charakteru ingerencji 

dostawców w treści umieszczane na 

platformach udostępniania plików wideo 

wyżej wspomniane odpowiednie środki 

powinny dotyczyć sposobu porządkowania 

treści, a nie treści jako takich. Wymogi w 

tym zakresie określone w niniejszej 

dyrektywie powinny być zatem stosowane 

bez uszczerbku dla art. 14 dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 

2000/31/WE34, w którym przewidziano 

zwolnienie z odpowiedzialności za 

informacje o bezprawnym charakterze 

przechowywane przez pewnych 

dostawców usług społeczeństwa 

informacyjnego. W przypadku świadczenia 

usług objętych art. 14 dyrektywy 

2000/31/WE wymogi te powinny być 

stosowane również bez uszczerbku dla art. 

15 tej dyrektywy, który zabrania 

nakładania na tych dostawców ogólnego 

obowiązku monitorowania tych informacji 

i aktywnego ustalania faktów lub 

okoliczności wskazujących na bezprawny 

charakter działalności, co nie dotyczy 

jednak obowiązków w zakresie 

monitorowania w szczególnych 

przypadkach oraz, w szczególności, bez 

uszczerbku dla nakazów sądowych 

wydanych przez organy krajowe zgodnie z 

przepisami krajowymi. 

__________________ __________________ 

34 Dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 

2000 r. w sprawie niektórych aspektów 

prawnych usług społeczeństwa 

informacyjnego, w szczególności handlu 

elektronicznego w ramach rynku 

wewnętrznego (Dz.U. L 178 z 17.07.2000, 

s. 1). 

34 Dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 

2000 r. w sprawie niektórych aspektów 

prawnych usług społeczeństwa 

informacyjnego, w szczególności handlu 

elektronicznego w ramach rynku 

wewnętrznego (Dz.U. L 178 z 17.07.2000, 

s. 1). 
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Poprawka  15 

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 

przejrzystej i odpowiedzialnej 
współregulacji.   

Aby możliwe było zapewnienie jasnego i 

spójnego podejścia w tym zakresie w całej 

Unii, państwa członkowskie nie powinny 

być uprawnione do wymagania od 

dostawców platform udostępniania plików 

wideo stosowania bardziej 

rygorystycznych środków w celu ochrony 

małoletnich przed szkodliwymi treściami i 

wszystkich obywateli przed treściami 

nawołującymi do przemocy lub nienawiści 

niż środki przewidziane niniejszą 

dyrektywą. Należy jednak utrzymać 

możliwość wprowadzania przez państwa 

członkowskie bardziej rygorystycznych 

środków dotyczących treści bezprawnych, 

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

dyrektywy 2000/31/WE, oraz 

podejmowania działań w odniesieniu do 

treści znajdujących się na stronach 

internetowych zawierających lub 

rozpowszechniających pornografię 

dziecięcą, czego wymaga i co dopuszcza 

art. 25 dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2011/93/UE35. 

Należy również nadal zezwalać dostawcom 

platform udostępniania plików wideo na 

dobrowolne stosowanie bardziej 

rygorystycznych środków. 

Aby możliwe było zapewnienie jasnego i 

spójnego podejścia w tym zakresie w całej 

Unii, państwa członkowskie nie powinny 

być uprawnione do wymagania od 

dostawców platform udostępniania plików 

wideo stosowania bardziej 

rygorystycznych środków w celu ochrony 

małoletnich przed szkodliwymi treściami i 

wszystkich obywateli przed treściami 

nawołującymi do przemocy lub nienawiści 

niż środki przewidziane niniejszą 

dyrektywą. Należy jednak utrzymać 

możliwość wprowadzania przez państwa 

członkowskie bardziej rygorystycznych 

środków dotyczących treści bezprawnych, 

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

dyrektywy 2000/31/WE, oraz 

podejmowania działań w odniesieniu do 

treści znajdujących się na stronach 

internetowych zawierających lub 

rozpowszechniających pornografię 

dziecięcą, czego wymaga i co dopuszcza 

art. 25 dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2011/93/UE35. 

Należy również nadal zezwalać dostawcom 

platform udostępniania plików wideo na 

dobrowolne stosowanie bardziej 

rygorystycznych środków. 

__________________ __________________ 

35 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2011/93/UE z dnia 13 grudnia 2011 

35 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2011/93/UE z dnia 13 grudnia 2011 
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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). 

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  16 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 30 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (30a) Państwa członkowskie 

dopilnowują, by wszelkie środki służące 

stosowaniu niniejszej dyrektywy podjęte w 

celu ograniczenia rozpowszechniania 

nielegalnych treści za pośrednictwem 

internetu lub udostępniania ich w inny 

sposób były zgodne z Kartą praw 

podstawowych i ograniczone do zakresu, 

jaki jest konieczny i proporcjonalny, a 

także by były podejmowane na podstawie 

uprzednio uzyskanej zgody organu 

wymiaru sprawiedliwości. 

 

Poprawka   17 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 31 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(31) Wprowadzając odpowiednie środki 

w celu ochrony małoletnich przed 

szkodliwymi treściami i ochrony ogółu 

obywateli przed treściami zawierającymi 

nawoływanie do przemocy lub nienawiści 

zgodnie z przepisami niniejszej dyrektywy, 

należy odpowiednio uwzględnić mające 

zastosowanie prawa podstawowe określone 

w Karcie praw podstawowych Unii 

Europejskiej. Dotyczy to w szczególności, 

w zależności od sytuacji, prawa do 

poszanowania życia prywatnego i 

rodzinnego oraz ochrony danych 

(31) Wprowadzając konieczne środki w 

celu ochrony małoletnich przed 

nielegalnymi, szkodliwymi, rasistowskimi 

i ksenofobicznymi treściami i ochrony 

ogółu obywateli przed treściami 

zawierającymi nawoływanie do przemocy 

lub nienawiści zgodnie z przepisami 

niniejszej dyrektywy, należy odpowiednio 

uwzględnić mające zastosowanie prawa 

podstawowe określone w Karcie praw 

podstawowych Unii Europejskiej. Dotyczy 

to w szczególności, w zależności od 

sytuacji, prawa do poszanowania życia 
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osobowych, wolności wypowiedzi i 

informacji, swobody prowadzenia 

działalności gospodarczej, zakazu 

dyskryminacji oraz praw dziecka. 

prywatnego i rodzinnego oraz ochrony 

danych osobowych, wolności wypowiedzi i 

informacji, swobody prowadzenia 

działalności gospodarczej, zakazu 

dyskryminacji oraz praw dziecka.  Na 

państwach członkowskich spoczywa 

pozytywny obowiązek dopilnowania, by 

równowaga między zachętami dla 

dostawców usług medialnych i dostawców 

platform udostępniania plików wideo 

objętych niniejszą dyrektywą umożliwiała 

przekazywanie legalnych treści, które 

mogą być obraźliwe, szokujące lub 

niepokojące. Podobnie weryfikacja wieku 

powinna być wymagana prawem 

wyłącznie wtedy, kiedy jest to konieczne i 

proporcjonalne, i powinna odbywać się w 

sposób zapewniający jak największą 

ochronę prywatności. 

 

Poprawka   18 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 31 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (31a) Agenda UE na rzecz praw dziecka 

z 2011 r. przewiduje odwoływanie się do 

„przepisów traktatów, Karty praw 

podstawowych Unii Europejskiej oraz 

Konwencji o prawach dziecka ONZ, jako 

do wspólnej podstawy dla wszystkich 

działań UE, mających wpływ na sytuację 

dzieci”. Artykuły 5 i 19 Konwencji o 

prawach dziecka ONZ mają szczególne 

znaczenie w odniesieniu do ochrony dzieci 

w sektorze audiowizualnych usług 

medialnych. 

Uzasadnienie 

Należy podkreślić znaczenie Konwencji o prawach dziecka ONZ dla ochrony małoletnich w 

tym sektorze. 
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Poprawka  19 

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 

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. 

(32) Dostawcy platform udostępniania 

plików wideo objęci przepisami niniejszej 

dyrektywy świadczą usługi społeczeństwa 

informacyjnego w rozumieniu art. 2 lit. a) 

dyrektywy 2000/31/WE i zasadniczo 

świadczą usługi hostingowe zgodnie z art. 

14 tej dyrektywy. W rezultacie dostawcy ci 

są objęci przepisami dotyczącymi rynku 

wewnętrznego określonymi w art. 3 

wspomnianej dyrektywy, jeżeli mają 

siedzibę w państwie członkowskim. 

Wskazane jest, by te same przepisy 

obowiązywały w odniesieniu do 

dostawców platform udostępniania plików 

wideo niemających siedziby w państwie 

członkowskim w celu zagwarantowania 

skuteczności określonych niniejszą 

dyrektywą środków ochrony małoletnich i 

ogółu obywateli oraz zapewnienia jak 

najbardziej wyrównanych szans, jeżeli 

dostawcy ci mają spółkę dominującą lub 

spółkę zależną w państwie członkowskim, 

albo są częścią grupy, której inny podmiot 

ma siedzibę w państwie członkowskim. W 

tym celu należy określić zasady ustalania, 

które państwo członkowskie należy uznać 

za państwo siedziby dostawcy. Komisja 

powinna być informowana o dostawcach 

podlegających jurysdykcji poszczególnych 

państw członkowskich w ramach 

stosowania przepisów dotyczących 

siedziby określonych w niniejszej 

dyrektywie oraz w dyrektywie 

2000/31/WE. 

 

Poprawka  20 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 32 a (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (32a) Zgodnie z art. 15 ust. 1 dyrektywy 

2000/31/WE państwa członkowskie nie 

nakładają na dostawców usług w zakresie 

transmisji, przechowywania i hostingu 

ogólnego obowiązku nadzorowania 

informacji, które przekazują lub 

przechowują, ani ogólnego obowiązku 

aktywnego poszukiwania faktów lub 

okoliczności wskazujących na bezprawną 

działalność. W tym kontekście Trybunał 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej (zwany 

dalej „Trybunałem”), orzekając w 

sprawach C-360/101a i C-70/101b, odrzucił 

środki „aktywnego monitorowania” 

wobec prawie wszystkich odnośnych 

usługobiorców (w jednej sprawie chodziło 

o dostawców usługi dostępu do internetu, 

a w drugiej o sieć społecznościową) i 

uznał, że należy wykluczyć wszelkie 

narzucanie podmiotom świadczącym 

usługi hostingu obowiązku ogólnego 

monitorowania. 

 ___________________ 

 1a Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 

dnia 16 lutego 2012 r., Belgische 

Vereniging van Auteurs, Componisten en 

Uitgevers CVBA (SABAM) przeciwko 

Netlog NV, sprawa C-360/10, 

ECLI:EU:C:2012:85. 

 1b Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 

dnia 24 listopada 2011 r., Scarlet 

Extended SA przeciwko Société belge des 

auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL 

(SABAM), sprawa C-70/10, 

ECLI:EU:C:2011:771. 

Uzasadnienie 

Zgodnie z dyrektywą 2000/31/WE i wyrokami Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w 

sprawach C-360/10 i C-70/10. 
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Poprawka  21 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 32 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (32b) Zgodnie z Kartą praw 

podstawowych Unii Europejskiej, w 

szczególności z jej art. 11, niniejsza 

dyrektywa ma na celu zapisanie 

niezależności organów ds. regulacji 

mediów audiowizualnych w prawie Unii 

poprzez dopilnowanie, aby były one 

prawnie odrębne i funkcjonalnie 

niezależne od sektora i rządu, czyli by nie 

zwracały się do żadnych podmiotów po 

wytyczne ani ich nie przyjmowały, aby 

działały w przejrzysty i odpowiedzialny 

sposób określony w prawie oraz aby 

dysponowały wystarczającymi 

uprawnieniami. 

 

 

Poprawka   22 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 33 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(33) Organy regulacyjne państw 

członkowskich mogą osiągnąć wymagany 

stopień niezależności strukturalnej 

wyłącznie, jeżeli będą ustanawiane jako 

odrębne podmioty prawne. Państwa 

członkowskie powinny zatem 

zagwarantować niezależność krajowych 

organów regulacyjnych zarówno od 

rządów i organów publicznych, jak i od 

podmiotów w sektorze, aby zapewnić 

bezstronność wydawanych przez te organy 

decyzji. Ten wymóg niezależności 

pozostaje bez uszczerbku dla możliwości 

ustanowienia przez państwa członkowskie 

organów regulacyjnych sprawujących 

nadzór nad różnymi sektorami, takimi jak 

sektor audiowizualny i sektor 

(33) Organy regulacyjne państw 

członkowskich powinny osiągnąć 

wymagany stopień niezależności dzięki 

temu, że ustanawia się te organy jako 

odrębne podmioty prawne. Państwa 

członkowskie powinny zatem 

zagwarantować niezależność krajowych 

organów i władz 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 
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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. 

telekomunikacyjny. Krajowe organy i 

władze regulacyjne powinny posiadać 

uprawnienia do pełnego egzekwowania 

przepisów i zasoby niezbędne do 

wykonywania swoich zadań, takie jak 

zasoby ludzkie, wiedza specjalistyczna i 

środki finansowe. Działania podejmowane 

przez krajowe organy i władze regulacyjne 

ustanowione na podstawie niniejszej 

dyrektywy powinny być przejrzyste i 

zapewniać osiąganie celów w postaci 

pluralizmu mediów, różnorodności 

kulturowej, ochrony konsumentów, 

niedyskryminacji, rynku wewnętrznego i 

wspierania uczciwej konkurencji. 

 

Poprawka   23 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 35 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(35) W celu zapewnienia spójnego 

stosowania unijnych ram regulacyjnych w 

sektorze audiowizualnym we wszystkich 

państwach członkowskich Komisja 

powołała decyzją z dnia 3 lutego 2014 r.36 

ERGA. ERGA ma za zadanie doradzać i 

pomagać Komisji w jej pracach służących 

zapewnieniu spójnego wdrożenia 

dyrektywy 2010/13/UE we wszystkich 

państwach członkowskich oraz ułatwiać 

współpracę między krajowymi organami 

regulacyjnymi oraz między krajowymi 

organami regulacyjnymi a Komisją. 

(35) W celu zapewnienia spójnego 

stosowania unijnych ram regulacyjnych w 

sektorze audiowizualnym we wszystkich 

państwach członkowskich Komisja 

powołała decyzją z dnia 3 lutego 2014 r.36 

ERGA. ERGA ma za zadanie działać jako 

niezależna ekspercka grupa doradcza i 

pomagać Komisji w jej pracach służących 

zapewnieniu spójnego wdrożenia 

dyrektywy 2010/13/UE we wszystkich 

państwach członkowskich oraz ułatwiać 

współpracę między krajowymi organami i 

władzami regulacyjnymi oraz między 

krajowymi organami i władzami 

regulacyjnymi a Komisją. 

_________________ _________________ 

36 Decyzja Komisji C(2014) 462 final z 

dnia 3 lutego 2014 r. w sprawie 

ustanowienia europejskiej grupy 

regulatorów audiowizualnych usług 

medialnych. 

36 Decyzja Komisji C(2014) 462 final z 

dnia 3 lutego 2014 r. w sprawie 

ustanowienia europejskiej grupy 

regulatorów audiowizualnych usług 

medialnych. 
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Poprawka  24 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 35 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (35a) Niniejsza dyrektywa formalizuje 

rolę ERGA jako niezależnego i 

wyspecjalizowanego organu doradczego 

Komisji oraz jako forum wymiany 

doświadczeń i najlepszych praktyk między 

krajowymi organami i władzami 

regulacyjnymi. ERGA powierza się 

szczególną rolę doradczą w kwestiach 

jurysdykcji i wydawania opinii w sprawie 

unijnych kodeksów postępowania 

opartych na współregulacji. 

 

Poprawka  25 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 36 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(36) ERGA wniosła pozytywny wkład w 

uspójnianie praktyki regulacyjnej i 

zapewniła Komisji doradztwo wysokiego 

szczebla w kwestiach dotyczących 

wdrożenia. Grupie tej należy się zatem 

formalne uznanie i wzmocnienie jej roli w 

przepisach niniejszej dyrektywy. Grupę tę 

należy zatem powołać na nowo na mocy 

niniejszej dyrektywy. 

(36) ERGA wniosła pozytywny wkład w 

uspójnianie praktyki regulacyjnej i 

zapewniła Komisji niezależne doradztwo 

wysokiego szczebla w kwestiach 

dotyczących wdrożenia. Grupie tej należy 

się zatem formalne uznanie i wzmocnienie 

jej roli w przepisach niniejszej dyrektywy. 

Grupę tę należy zatem powołać na nowo na 

mocy niniejszej dyrektywy. 

 

Poprawka   26 

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 

(37) Komisja powinna móc konsultować 

się z ERGA we wszelkich kwestiach 

dotyczących audiowizualnych usług 

medialnych oraz platform udostępniania 
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plików wideo. ERGA powinna wspierać 

Komisję, służąc wiedzą specjalistyczną i 

doradztwem, a także ułatwiając wymianę 

najlepszych praktyk. W szczególności 

Komisja powinna konsultować się z ERGA 

w kwestiach dotyczących stosowania 

dyrektywy 2010/13/UE w celu ułatwienia 

jej spójnego wdrażania na całym 

jednolitym rynku cyfrowym. Na wniosek 

Komisji ERGA powinna dostarczać opinii, 

między innymi w kwestiach jurysdykcji i 

unijnych kodeksów postępowania w takich 

obszarach, jak ochrona małoletnich i 

nawoływanie do nienawiści, jak również 

handlowe przekazy audiowizualne 

dotyczących żywności o wysokiej 

zawartości tłuszczu, soli/sodu i cukrów. 

plików wideo. ERGA powinna wspierać 

Komisję, służąc wiedzą specjalistyczną i 

doradztwem, a także ułatwiając wymianę 

najlepszych praktyk. W szczególności 

Komisja powinna konsultować się z ERGA 

w kwestiach dotyczących stosowania 

dyrektywy 2010/13/UE w celu ułatwienia 

jej spójnego wdrażania na całym 

jednolitym rynku cyfrowym. Na wniosek 

Komisji ERGA powinna dostarczać opinii, 

między innymi w kwestiach jurysdykcji i 

unijnych przepisów i kodeksów 

postępowania w takich obszarach jak 

ochrona małoletnich, rasizm, ksenofobia i 

nawoływanie do nienawiści, jak również 

handlowe przekazy audiowizualne 

dotyczące żywności o wysokiej zawartości 

tłuszczu, soli/sodu i cukrów. 

 

Poprawka   27 

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 

(38) Niniejsza dyrektywa nie narusza 

prawa państw członkowskich do 

nakładania obowiązków mających 

zapewnić dostępność i odpowiednie 

wyeksponowanie treści istotnych dla ogółu 

społeczeństwa na potrzeby realizacji 

określonych celów w interesie ogólnym. 

Obowiązki te powinny być proporcjonalne 

i spełniać cele istotne dla ogółu 

społeczeństwa, takie jak pluralizm 

mediów, wolność wypowiedzi, 

różnorodność kulturowa i regionalna oraz 

ochrona języków, jasno określone przez 

państwa członkowskie zgodnie z prawem 

Unii. 



 

PE593.952v03-00 24/45 AD\1116083PL.docx 

PL 

przedsiębiorstwa, w interesie 

uzasadnionym względami polityki 

publicznej. 

Uzasadnienie 

Pojęcie „wyszukiwalności” jest bardzo niejasne. 

 

Poprawka  28 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 39 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(39) Niniejsza dyrektywa nie narusza 

praw podstawowych i jest zgodna z 

zasadami uznanymi w szczególności w 

Karcie praw podstawowych Unii 

Europejskiej. W szczególności niniejsza 

dyrektywa służy zapewnieniu pełnego 

poszanowania prawa do wolności 

wypowiedzi, wolności prowadzenia 

działalności gospodarczej oraz prawa do 

kontroli sądowej, a także propagowaniu 

poszanowania praw dziecka zapisanych w 

Karcie praw podstawowych Unii 

Europejskiej. 

(39) Wdrażając niniejszą dyrektywę, 

państwa członkowskie mają obowiązek 

poszanowania praw podstawowych i 

zapewnienia zgodności z zasadami 

uznanymi w szczególności w Karcie praw 

podstawowych Unii Europejskiej. W 

szczególności państwa członkowskie 

powinny dopilnować, by żaden środek 

przyjęty do celów transpozycji niniejszej 

dyrektywy nie naruszał bezpośrednio ani 

pośrednio prawa do wolności wypowiedzi, 

wolności prowadzenia działalności 

gospodarczej i prawa do kontroli sądowej, 

a także zapewnić propagowanie 

poszanowania praw dziecka zapisanych w 

Karcie praw podstawowych Unii 

Europejskiej. 

 

Poprawka  29 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 39 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (39a) Jeżeli prawo krajowe w oczywisty 

sposób utrudnia korzystanie z co najmniej 

jednej z podstawowych wolności 

gwarantowanych na mocy Traktatu, 

można zastosować jedno z odstępstw 

przewidzianych w prawie Unii, o ile jest to 

zgodne z prawami podstawowymi 
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egzekwowanymi przez Trybunał. Ten 

obowiązek zapewnienia zgodności z 

prawami podstawowymi objęty jest w 

sposób oczywisty zakresem stosowania 

prawa Unii i w rezultacie zakresem 

stosowania Karty. Korzystanie przez 

państwo członkowskie z wyjątków 

przewidzianych w prawie Unii w celu 

uzasadnienia ograniczenia podstawowej 

swobody zagwarantowanej traktatem 

należy zatem uznać za „stosowanie prawa 

Unii” w rozumieniu art. 51 ust. 1 Karty. 

Uzasadnienie 

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie C-

390/12 Pfleger i inni. 

 

Poprawka  30 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 40 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(40) Prawo dostępu do politycznych 

audycji informacyjnych ma kluczowe 

znaczenie dla zagwarantowania 

podstawowej wolności pozyskiwania 

informacji oraz zapewnienia pełnej i 

należytej ochrony interesy widzów w Unii. 

Ze względu na wciąż rosnące znaczenie 

audiowizualnych usług medialnych dla 

społeczeństw i demokracji przekazy 

wiadomości politycznych powinny być 

dostępne, w największym możliwym 

zakresie i bez uszczerbku dla przepisów 

dotyczących praw autorskich, niezależnie 

od granic państwowych w UE. 

(40) Prawo dostępu do politycznych 

audycji informacyjnych ma kluczowe 

znaczenie dla zagwarantowania 

podstawowej wolności pozyskiwania 

informacji oraz zapewnienia pełnej i 

należytej ochrony interesy widzów w Unii. 

Ze względu na wciąż rosnące znaczenie 

audiowizualnych usług medialnych dla 

społeczeństw i demokracji przekazy 

wiadomości politycznych powinny być 

dostępne bez uszczerbku dla przepisów 

dotyczących praw autorskich, niezależnie 

od granic państwowych w UE. 

 

Poprawka   31 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 42 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 
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 (42a) Państwa członkowskie powinny 

podjąć wszelkie niezbędne środki, aby 

zapewnić transpozycję i stosowanie tej 

dyrektywy w sposób poprawny, terminowy 

i skuteczny. 

 

Poprawka  32 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 1 – litera b 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 1 – ustęp 1 – litera a a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

aa) »usługa platformy udostępniania 

plików wideo« oznacza usługę określoną w 

art. 56 i 57 Traktatu o funkcjonowaniu 

Unii Europejskiej, która spełnia 

następujące kryteria: 

aa) »usługa platformy udostępniania 

plików wideo« oznacza usługę określoną w 

art. 56 i 57 Traktatu o funkcjonowaniu 

Unii Europejskiej, która spełnia wszystkie 

następujące kryteria: 

 

Poprawka   33 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 1 – litera b 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 1 – ustęp 1 – litera a a – 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 

dającej się oddzielić części jest 

dostarczanie audycji i filmów wideo 

stworzonych przez użytkownika ogółowi 

odbiorców w celach informacyjnych, 

rozrywkowych lub edukacyjnych lub też 

usługa odgrywa istotną rolę w takim 

dostarczaniu; 

 

Poprawka   34 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 1 – litera d 

Dyrektywa 2010/13/UE 

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

ba) »film wideo stworzony przez 

użytkownika« oznacza ciąg ruchomych 

obrazów z dźwiękiem lub bez niego, 

stanowiący odrębną całość, który został 

stworzony lub umieszczony na platformie 

udostępniania plików wideo przez 

użytkownika lub użytkowników;”; 

ba) »film wideo stworzony przez 

użytkownika« oznacza ciąg ruchomych 

obrazów z dźwiękiem lub bez niego, 

stanowiący odrębną całość, który został 

stworzony lub umieszczony na platformie 

udostępniania plików wideo przez 

użytkownika lub użytkowników w sposób 

niezależny i odrębny w stosunku do 

platformy udostępniania plików wideo; 

 

Poprawka  35 

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. Komisja wspiera i ułatwia 

współregulację i samoregulację opartą na 

kodeksach postępowania przyjmowanych 

na szczeblu krajowym w dziedzinach, 

które podlegają koordynacji na podstawie 

niniejszej dyrektywy, w zakresie 

dozwolonym przez krajowe systemy 

prawne. Kodeksy te muszą być tak 

opracowane, aby były powszechnie 

akceptowane przez główne zainteresowane 

strony i zatwierdzone przez krajowy organ 

regulacyjny lub krajowe władze 

regulacyjne. W kodeksach postępowania 

wyraźnie i jednoznacznie określa się ich 

cele i stosowane środki. Przewiduje się w 

nich regularne, przejrzyste i niezależne 

monitorowanie oraz ocenę realizacji 

przyjętych celów. Kodeksy zawierają 

zapisy umożliwiające ich skuteczne i 

przejrzyste egzekwowanie, w tym w 

odpowiednich przypadkach, stosowanie 

skutecznych i proporcjonalnych sankcji.  

Państwa członkowskie dopilnowują, aby w 

sytuacji, gdy współregulacja nie 

doprowadzi do osiągnięcia pożądanego 

poziomu ochrony, krajowe organy lub 

władze regulacyjne dysponowały 



 

PE593.952v03-00 28/45 AD\1116083PL.docx 

PL 

skutecznymi uprawnieniami w zakresie 

egzekwowania prawa, w tym na mocy 

wiążących kodeksów postępowania i w 

postaci stosowania sankcji 

administracyjnych. 

 

Poprawka   36 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

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

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 4 – ustęp 7 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 da) dodaje się ustęp w brzmieniu: 

 7a.  Niniejsza dyrektywa i wszelkie 

związane z nią akty wykonawcze nie 

naruszają przepisów dyrektywy 

2000/31/WE, w szczególności jej art. 14 i 

15. 

 

Poprawka   37 

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 

na płeć, pochodzenie rasowe lub etniczne, 

religię lub przekonania, 

niepełnosprawność, wiek lub orientację 

seksualną.”; 

Państwa członkowskie zapewniają poprzez 

odpowiednie środki, by audiowizualne 

usługi medialne świadczone przez 

dostawców usług medialnych 

podlegających ich jurysdykcji nie 

zawierały żadnych treści będących 

nawoływaniem do przemocy lub 

nienawiści (mowa nienawiści) wobec 

danej osoby lub grupy osób, 

wyodrębnionych ze względu na rasę, kolor 

skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, 

cechy genetyczne, język, religię lub 

przekonania, poglądy polityczne lub 

wszelkie inne poglądy, przynależność do 

mniejszości narodowej, majątek, 
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urodzenie, niepełnosprawność, wiek, płeć, 

ekspresję płciową, tożsamość płciową, 
orientację seksualną, prawo pobytu lub 

stan zdrowia. 

 

 

Poprawka   38 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 9 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 6 a – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Państwa członkowskie zapewniają, 

by dostawcy audiowizualnych usług 

medialnych dostarczali widzom 

wystarczających informacji o treściach, 

które mogą zaszkodzić fizycznemu, 

psychicznemu lub moralnemu rozwojowi 

małoletnich. W tym celu państwa 

członkowskie mogą stosować system 

oznaczeń informujących o charakterze i 

treści audiowizualnej usługi medialnej. 

1. Państwa członkowskie zapewniają, 

by dostawcy audiowizualnych usług 

medialnych dostarczali widzom 

wystarczających informacji o treściach, 

które mogą zaszkodzić fizycznemu lub 

psychicznemu rozwojowi małoletnich. W 

tym celu państwa członkowskie mogą 

stosować system oznaczeń informujących 

o charakterze treści audiowizualnej usługi 

medialnej, odpowiednio ostrzegający 

rodziców, tak aby ograniczali możliwości 

oglądania pewnych audycji przez dzieci. 

 

Poprawka   39 

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:  

 Państwa członkowskie dopilnowują, by 

usługi świadczone przez dostawców 

audiowizualnych usług medialnych 

podlegających ich jurysdykcji 

udostępniano osobom z upośledzeniami 

wzroku lub słuchu, w tym przez 

wykorzystanie napisów dla osób 

niesłyszących i niedosłyszących, 
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tłumaczenia na język migowy oraz 

wiadomości dźwiękowych i 

audiodeskrypcji wszelkich treści 

wizualnych. Państwa członkowskie 

powinny wymagać od dostawców usług 

medialnych przedstawiania corocznych 

sprawozdań z dostępności oferowanych 

przez nich usług. 

 

Poprawka   40 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

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

Dyrektywa 2010/13/UE 

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

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 -a)  w ust. 1 dodaje się lit. ga) w 

brzmieniu: 

 ga)  handlowe przekazy audiowizualne 

dotyczące gier hazardowych nie mogą być 

specjalnie kierowane do małoletnich i 

muszą zawierać jasny komunikat o 

zakazie hazardu dla nieletnich, wyraźnie 

podający minimalny wiek, poniżej którego 

gry hazardowe są niedozwolone. 

 

Poprawka   41 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 11 – litera a 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 9 – ustęp 2 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwa członkowskie i Komisja wspierają 

opracowywanie samoregulacyjnych i 

współregulacyjnych kodeksów 

postępowania dotyczących niestosownych 

handlowych przekazów audiowizualnych 

towarzyszących audycjom, których 

znaczną część widzów stanowią dzieci, lub 

będących elementem tych audycji i 

stanowiących reklamę artykułów 

Państwa członkowskie i Komisja wspierają 

opracowywanie samoregulacyjnych i 

współregulacyjnych kodeksów 

postępowania dotyczących niestosownych 

handlowych przekazów audiowizualnych 

towarzyszących kanałom i audycjom 

audiowizualnym dla dzieci lub będących 

elementem tych audycji lub kanałów i 

stanowiących reklamę artykułów 
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żywnościowych lub napojów, które 

zawierają składniki odżywcze oraz 

substancje wywierające określone skutki 

żywieniowe lub fizjologiczne i niezalecane 

w nadmiernych ilościach w codziennej 

diecie, zwłaszcza takie jak tłuszcze, kwasy 

tłuszczowe trans, sól/sód i cukry. 

żywnościowych lub napojów, które 

zawierają składniki odżywcze oraz 

substancje wywierające określone skutki 

żywieniowe lub fizjologiczne i niezalecane 

w nadmiernych ilościach w codziennej 

diecie, zwłaszcza takie jak tłuszcze, kwasy 

tłuszczowe trans, sól lub sód i cukry. 

 

Poprawka   42 

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 oraz 

kanałów i audycji audiowizualnych dla 

dzieci. 

 

 

Poprawka  43 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 14 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 12  

 

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 

Państwa członkowskie wprowadzają 

odpowiednie środki w celu zapewnienia, 

by audycje nadawane przez dostawców 

audiowizualnych usług medialnych 

podlegających ich jurysdykcji, które mogą 

poważnie zaszkodzić fizycznemu lub 

psychicznemu rozwojowi małoletnich, 

były udostępniane jedynie w sposób 

zapobiegający ich oglądaniu lub słuchaniu 

przez osoby małoletnie w zwykłych 
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zwykłych okolicznościach. Środki te mogą 

obejmować wybór godzin emisji, narzędzia 

weryfikacji wieku lub inne rozwiązania 

techniczne. Powinny być one 

proporcjonalne do potencjalnej 

szkodliwości audycji. 

okolicznościach. Środki te mogą 

obejmować wybór godzin emisji, narzędzia 

weryfikacji wieku lub inne rozwiązania 

techniczne. Powinny być one 

proporcjonalne do potencjalnej 

szkodliwości audycji oraz nie mogą 

prowadzić do dodatkowego przetwarzania 

danych osobowych ani naruszać 

przepisów art. 8 rozporządzenia (UE) 

2016/679. 

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. 

 Państwa członkowskie dopilnowują, aby 

środki podejmowane w celu ochrony 

małoletnich przed programami i treściami 

dostarczanymi przez dostawców 

audiowizualnych usług medialnych 

podlegających ich jurysdykcji, które mogą 

mieć wpływ na ich rozwój fizyczny lub 

psychiczny, były niezbędne i 

proporcjonalne, a także w pełni zgodne z 

obowiązkami określonymi w Karcie, 

zwłaszcza w tytule III i art. 52. 

 

Poprawka  44 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 19 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 28 a – ustęp 1 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Bez uszczerbku dla art. 14 i 15 

dyrektywy 2000/31/WE państwa 

członkowskie zapewniają, by dostawcy 

platform udostępniania plików wideo 

stosowali odpowiednie środki w celu: 

1. Bez uszczerbku dla art. 14 i 15 

dyrektywy 2000/31/WE Komisja i państwa 

członkowskie zapewniają, by dostawcy 

platform udostępniania plików wideo 

stosowali odpowiednie środki w celu: 
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Poprawka  45 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 19 

Dyrektywa 2010/13/UE  

Artykuł 28 a – ustęp 1 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) ochrony małoletnich przed 

treściami, które mogą zaszkodzić ich 

fizycznemu, psychicznemu lub 

moralnemu rozwojowi; 

a) ochrony wszystkich małoletnich 

przed treściami, które mogą zaszkodzić ich 

fizycznemu lub psychicznemu rozwojowi; 

 

 

Poprawka  46 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 19 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 28 a – ustęp 1 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) ochrony wszystkich obywateli 

przed treściami nawołującymi do 

przemocy lub nienawiści wobec grupy 

osób lub członka takiej grupy, 

wyodrębnionych ze względu na płeć, rasę, 

kolor skóry, religię, pochodzenie lub 

przynależność narodową lub etniczną. 

b) ochrony wszystkich obywateli 

przed treściami nawołującymi do 

przemocy lub nienawiści wobec grupy 

osób lub członka takiej grupy, 

wyodrębnionych ze względu na 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, płeć, 

ekspresję płciową, tożsamość płciową, 

orientację seksualną, status pobytu czy 

stan zdrowia. Powody te mają służyć 

dokładniejszemu określeniu 

wyznaczników „publicznego nawoływania 

do przemocy lub nienawiści”, ale same w 

sobie nie powinny być uważane za 

podstawę do ograniczania dostępności 

treści audiowizualnych.  Państwa 

członkowskie dopilnowują, by 

uwzględniono wszystkie okoliczności, w 

tym intencje, oraz zapewniono 

poszanowanie wolności wypowiedzi, 
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zwłaszcza artystycznej, literackiej i 

dziennikarskiej. 

 

 

Poprawka  47 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 19 

Dyrektywa 2010/13/UE 

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

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) zdefiniowanie i stosowanie w 

regulaminie dostawców platform 

udostępniania plików wideo pojęcia 

nawoływania do przemocy lub nienawiści, 

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

pojęcia treści, która może zaszkodzić 

rozwojowi fizycznemu, psychicznemu lub 

moralnemu nieletnich, zgodnie z 

odpowiednio art. 6 i 12; 

a) określenie cech 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 lub psychicznemu 

nieletnich, zgodnie z odpowiednio art. 6 i 

12; państwa członkowskie zapewniają, by 

środki oparte na warunkach użytkowania 

były dozwolone jedynie wówczas, jeśli 

zasady krajowe zapewniają użytkownikom 

możliwość zagwarantowania ich praw 

przed sądem po uzyskaniu informacji o 

takich środkach; 

 

 

Poprawka  48 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 19 

Dyrektywa 2010/13/UE 

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

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) stworzenie i obsługa mechanizmów 

umożliwiających użytkownikom platformy 

udostępniania plików wideo zgłaszanie lub 

sygnalizowanie dostawcy takiej platformy 

treści, o których mowa w ust. 1, 

zamieszczonych na platformie; 

b) stworzenie i obsługa przejrzystych i 

przyjaznych dla użytkownika 

mechanizmów umożliwiających 

użytkownikom platformy udostępniania 

plików wideo zgłaszanie lub 

sygnalizowanie dostawcy takiej platformy 

treści, o których mowa w ust. 1, 
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zamieszczonych na platformie; 

 

 

Poprawka  49 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 19 

Dyrektywa 2010/13/UE 

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

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) stworzenie i obsługa 

przeznaczonych dla użytkowników 

platformy udostępniania plików wideo 

systemów weryfikacji wieku w odniesieniu 

do treści, które mogą zaszkodzić 

fizycznemu, psychicznemu lub 

moralnemu rozwojowi małoletnich; 

c) stworzenie i obsługa 

przeznaczonych dla użytkowników 

platformy udostępniania plików wideo 

skutecznych systemów weryfikacji wieku 

w odniesieniu do treści, które mogą 

zaszkodzić fizycznemu lub psychicznemu 

rozwojowi małoletnich. Systemy takie nie 

mogą prowadzić do dodatkowego 

przetwarzania danych osobowych ani 

naruszać przepisów art. 8 rozporządzenia 

(UE) 2016/679; 

 

 

Poprawka   50 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 19 

Dyrektywa 2010/13/UE 

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

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) stworzenie i obsługa systemów 

umożliwiających użytkownikom platform 

udostępniania plików wideo ocenę treści, o 

których mowa w ust. 1; 

d) stworzenie i obsługa łatwych w 

użyciu systemów umożliwiających 

użytkownikom platform udostępniania 

plików wideo ocenę treści, o których mowa 

w ust. 1; 

 

Poprawka   51 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 19 

Dyrektywa 2010/13/UE 

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

e) zapewnienie mechanizmów 

kontroli rodzicielskiej w odniesieniu do 

treści, które mogą zaszkodzić fizycznemu, 

psychicznemu lub moralnemu rozwojowi 

małoletnich; 

e) zapewnienie pozostających pod 

kontrolą użytkownika końcowego 

mechanizmów kontroli rodzicielskiej w 

odniesieniu do treści, które mogą 

zaszkodzić fizycznemu lub psychicznemu 

rozwojowi małoletnich; 

 

Poprawka  52 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 19 

Dyrektywa 2010/13/UE 

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

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

f) stworzenie i obsługa 

mechanizmów, za pomocą których 

dostawcy platform udostępniania plików 

wideo informują użytkowników tych 

platform, jakie działania podjęto w 

odpowiedzi na zgłoszenie lub sygnał, o 

których mowa w lit. b). 

f) stworzenie i obsługa 

mechanizmów, za pomocą których 

dostawcy platform udostępniania plików 

wideo informują użytkowników tych 

platform o zasadności zgłoszenia lub 

sygnału oraz o tym, jakie działania podjęto 

w odpowiedzi na zgłoszenie lub sygnał, o 

których mowa w lit. b); 

 

Poprawka  53 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 19 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 28 a – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Do celów stosowania środków, o 

których mowa w ust. 1 i 2, państwa 

członkowskie wspierają współregulację, 

jak przewidziano w art. 4 ust. 7. 

3. Do celów stosowania środków, o 

których mowa w ust. 1 i 2, Komisja 

wspiera współregulację, jak przewidziano 

w art. 4 ust. 7, przez przyjmowanie 

wytycznych zapewniających zgodność 

kodeksów postępowania z przepisami 

niniejszej dyrektywy oraz pełne 

poszanowanie zobowiązań określonych w 

Karcie praw podstawowych, w 
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szczególności w jej art. 52. 

 

Poprawka  54 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 19 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 28 a – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Państwa członkowskie ustanawiają 

odpowiednie mechanizmy oceny 

odpowiedniości środków określonych w 

ust. 2 i 3 wprowadzanych przez dostawców 

platform udostępniania plików wideo. 

Państwa członkowskie powierzają to 

zadanie organom wyznaczonym zgodnie z 

art. 30. 

4. Państwa członkowskie ustanawiają 

odpowiednie mechanizmy oceny 

legalności, przejrzystości, niezbędności, 

skuteczności i proporcjonalności 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.  

Niezależne krajowe organy lub władze 

regulacyjne dostarczają niezbędnych 

wytycznych, aby zadbać o to, by powzięte 

środki były zgodne z zasadą wolności 

wypowiedzi i opierały się na uprzednim 

zatwierdzeniu przez organ wymiaru 

sprawiedliwości oraz obejmowały 

konieczność informowania użytkowników. 

 

Poprawka  55 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 19 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 28 a – ustęp 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Państwa członkowskie nie 

nakładają na dostawców platform 

udostępniania plików wideo obowiązku 

stosowania środków bardziej 

rygorystycznych niż środki, o których 

mowa w ust. 1 i 2. Państwa członkowskie 

zachowują możliwość wprowadzania 

bardziej rygorystycznych środków w 

odniesieniu do nielegalnych treści. 

5. Państwa członkowskie nie 

nakładają na dostawców platform 

udostępniania plików wideo obowiązku 

stosowania środków bardziej 

rygorystycznych niż środki, o których 

mowa w ust. 1 i 2. Oprócz właściwych 

środków podjętych już przez dostawców 

platform udostępniania plików wideo 

państwa członkowskie zachowują 
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Przyjmując takie środki, państwa 

członkowskie są zobowiązane spełnić 

warunki określone we właściwym prawie 

Unii, takie jak, w stosownych 

przypadkach, warunki określone w art. 14 i 

15 dyrektywy 2000/31/WE lub art. 25 

dyrektywy 2011/93/UE. 

możliwość wprowadzania bardziej 

rygorystycznych środków w odniesieniu do 

nielegalnych treści, pod warunkiem że 

wszelkie środki przyjmowane – do celów 

niniejszej dyrektywy – z myślą o 

ograniczeniu dystrybucji w internecie lub 

innego rodzaju udostępniania odbiorcom 

treści nielegalnych są zgodne z Kartą 

praw podstawowych, ograniczają się do 

zakresu, jaki jest konieczny i 

proporcjonalny, oraz są wykonywane na 

podstawie uprzedniego zezwolenia organu 

wymiaru sprawiedliwości. 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.  Państwa członkowskie nie 

wymagają od dostawców platform 

udostępniania plików wideo 

przeprowadzania żadnych bardziej 

rygorystycznych środków kontroli ex ante. 

 

Poprawka   56 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 19 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 28 a – ustęp 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6. Państwa członkowskie zapewniają 

dostępność mechanizmów składania skarg 

i dochodzenia roszczeń na potrzeby 

rozstrzygania sporów między 

użytkownikami a dostawcami platform 

udostępniania plików wideo dotyczących 

stosowania odpowiednich środków 

określonych w ust. 1 i 2. 

6. Państwa członkowskie zapewniają 

dostępność skutecznych mechanizmów 

składania skarg, w tym procedury 

sprzeciwu (counter-notice), 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. 

 

Poprawka   57 

Wniosek dotyczący dyrektywy 
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Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 20 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Rozdział XI – tytuł 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

„ORGANY REGULACYJNE PAŃSTW 

CZŁONKOWSKICH”; 

„ORGANY LUB WŁADZE 

REGULACYJNE PAŃSTW 

CZŁONKOWSKICH”; 

 

Poprawka  58 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 21 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 30 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Każde państwo członkowskie 

wyznacza jeden lub kilka niezależnych 

krajowych organów regulacyjnych. 

Państwa członkowskie zapewniają, by 

organy te były prawnie odrębne i 

funkcjonalnie niezależne od 

jakiegokolwiek innego podmiotu 

publicznego lub prywatnego. Pozostaje to 

bez uszczerbku dla możliwości 

powoływania przez państwa członkowskie 

organów regulacyjnych sprawujących 

nadzór nad poszczególnymi sektorami. 

1. Każde państwo członkowskie 

wyznacza w przejrzysty sposób jeden lub 

kilka niezależnych krajowych organów lub 

władz regulacyjnych. Państwa 

członkowskie zapewniają, by organy te 

były prawnie odrębne i funkcjonalnie 

niezależne od jakiegokolwiek rządu lub 

innego podmiotu publicznego lub 

prywatnego. Pozostaje to bez uszczerbku 

dla możliwości powoływania przez 

państwa członkowskie organów 

regulacyjnych sprawujących nadzór nad 

poszczególnymi sektorami. 

 

Poprawka  59 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 21 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 30 – ustęp 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Państwa członkowskie 

zobowiązane są dopilnować, by proces 

nominowania osoby stojącej na czele 

krajowego organu regulacyjnego lub 

krajowych władz regulacyjnych członków 
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organu kolegialnego pełniącego tę 

funkcję w krajowym organie 

regulacyjnym lub krajowych władzach 

regulacyjnych był przejrzysty oraz muszą 

zapewnić wymagany stopień niezależności 

w realizacji jego zadań. 

 

Poprawka  60 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 21 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 30 – ustęp 2 – akapit 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwa członkowskie zapewniają, by 

krajowe organy regulacyjne wykonywały 

swoje uprawnienia w sposób bezstronny i 

przejrzysty oraz zgodnie z celami 

niniejszej dyrektywy, w szczególności 

dotyczącymi pluralizmu mediów, 

różnorodności kulturowej, ochrony 

konsumentów, rynku wewnętrznego i 

wspierania uczciwej konkurencji. 

Państwa członkowskie zapewniają, by 

krajowe organy lub władze regulacyjne 

wykonywały swoje uprawnienia w sposób 

bezstronny i przejrzysty oraz zgodnie z 

celami niniejszej dyrektywy, w 

szczególności dotyczącymi pluralizmu 

mediów, niedyskryminacji, różnorodności 

kulturowej, ochrony konsumentów, rynku 

wewnętrznego i wspierania uczciwej 

konkurencji. 

 

Poprawka   61 

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 lub władze regulacyjne 

miały odpowiednie uprawnienia i zasoby w 

zakresie egzekwowania prawa, 

umożliwiające im skuteczne wykonywanie 

powierzonych im zadań. 
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Poprawka  62 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 21 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 30 – ustęp 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Osoba stojąca na czele krajowego 

organu regulacyjnego lub członkowie 

organu pełniącego tę funkcję w krajowym 

organie regulacyjnym mogą być 

odwoływani, wyłącznie jeżeli przestają 

spełniać warunki konieczne do 

wykonywania swoich obowiązków, które 

zostały uprzednio określone w prawie 

krajowym. Decyzja o odwołaniu jest 

podawana do wiadomości publicznej i 

udostępniane jest jej uzasadnienie. 

5. Osoba stojąca na czele krajowego 

organu regulacyjnego lub krajowej władzy 

regulacyjnej lub członkowie organu 

pełniącego tę funkcję w krajowym organie 

regulacyjnym lub krajowej władzy 

regulacyjnej mogą być odwoływani, 

wyłącznie jeżeli przestają spełniać warunki 

konieczne do wykonywania swoich 

obowiązków, które zostały uprzednio 

określone w prawie krajowym, oraz na 

podstawie uprzedniego uzasadnionego 

powiadomienia. Decyzja o odwołaniu jest 

podawana do wiadomości publicznej i 

udostępniane jest jej uzasadnienie. 

 

Poprawka  63 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 22 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 30 a – ustęp 1  

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Niniejszym ustanawia się 

Europejską Grupę Regulatorów 

Audiowizualnych Usług Medialnych 

(ERGA). 

1. Niniejszym ustanawia się 

Europejską Grupę Regulatorów 

Audiowizualnych Usług Medialnych 

(ERGA) jako niezależny i 

wyspecjalizowany organ doradczy Komisji 

oraz forum wymiany doświadczeń i 

najlepszych praktyk między krajowymi 

organami lub władzami regulacyjnymi. 

 

Poprawka   64 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 22 

Dyrektywa 2010/13/UE 
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Artykuł 30 a – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Składa się ona z krajowych 

niezależnych organów regulacyjnych w 

dziedzinie audiowizualnych usług 

medialnych. Są one reprezentowane przez 

osoby stojące na czele lub wyznaczonych 

przedstawicieli wysokiego szczebla 

krajowego organu regulacyjnego, którego 

głównym zadaniem jest nadzorowanie 

audiowizualnych usług medialnych, lub w 

przypadku braku takiego krajowego organu 

regulacyjnego, przez innych 

przedstawicieli wybranych zgodnie z 

obowiązującą procedurą. W posiedzeniach 

grupy uczestniczy przedstawiciel Komisji. 

2. Składa się ona z niezależnych 

krajowych organów lub władz 

regulacyjnych w dziedzinie 

audiowizualnych usług medialnych, które 

mogą obejmować niezależne regionalne 

organy i władze regulacyjne posiadające 

pełne uprawnienia w dziedzinie 

audiowizualnych usług medialnych. Są 

one reprezentowane przez osoby stojące na 

czele lub wyznaczonych przedstawicieli 

wysokiego szczebla krajowego organu 

regulacyjnego lub krajowej władzy 

regulacyjnej, którego głównym zadaniem 

jest nadzorowanie audiowizualnych usług 

medialnych, lub w przypadku braku 

takiego krajowego organu regulacyjnego 

lub krajowej władzy regulacyjnej, przez 

innych przedstawicieli wybranych zgodnie 

z obowiązującą procedurą. W 

posiedzeniach grupy uczestniczy 

przedstawiciel Komisji. 

 

Poprawka  65 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 22 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 30 a – ustęp 3 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) doradzanie i wspieranie Komisji w 

jej pracach w celu zapewnienie spójnego 

wdrożenia we wszystkich państwach 

członkowskich ram regulacyjnych w 

zakresie audiowizualnych usług 

medialnych; 

a) doradzanie i wspieranie Komisji w 

jej pracach w celu zapewnienia spójnego, 

konsekwentnego i przejrzystego wdrożenia 

we wszystkich państwach członkowskich 

ram regulacyjnych w zakresie 

audiowizualnych usług medialnych; 

 

Poprawka  66 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 22 



 

AD\1116083PL.docx 43/45 PE593.952v03-00 

 PL 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 30 a – ustęp 3 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) doradzanie i wspieranie Komisji we 

wszelkich kwestiach związanych z 

audiowizualnymi usługami medialnymi 

mieszczących się w zakresie kompetencji 

Komisji. W uzasadnionych przypadkach, 

aby doradzić Komisji w określonych 

kwestiach, grupa może zasięgać opinii 

uczestników rynku, konsumentów i 

użytkowników końcowych w celu zebrania 

niezbędnych informacji; 

b) doradzanie i wspieranie Komisji we 

wszelkich kwestiach związanych z 

audiowizualnymi usługami medialnymi 

mieszczących się w zakresie kompetencji 

Komisji. W uzasadnionych przypadkach, 

aby doradzić Komisji w określonych 

kwestiach, grupa może zasięgać opinii 

uczestników rynku, konsumentów, 

odpowiednich organizacji społeczeństwa 

obywatelskiego i użytkowników 

końcowych w celu zebrania niezbędnych 

informacji; 

 

Poprawka  67 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 22 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 30 a – ustęp 3 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) zapewnienie wymiany doświadczeń 

i dobrych praktyk dotyczących stosowania 

ram regulacyjnych w zakresie 

audiowizualnych usług medialnych; 

c) zapewnienie wytycznych oraz 

wymiany doświadczeń i dobrych praktyk 

dotyczących stosowania ram regulacyjnych 

w zakresie audiowizualnych usług 

medialnych; 

 

Poprawka  68 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 22 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 30 a – ustęp 3 – litera d 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) współpraca i zapewnienie swoim 

członkom informacji niezbędnych do 

stosowania przepisów niniejszej 

dyrektywy, w szczególności jej art. 3 i 4; 

d) współpraca i zapewnienie swoim 

członkom informacji niezbędnych do 

stosowania przepisów niniejszej 

dyrektywy, w szczególności jej art. 3, 4 i 
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28a; 

 

Poprawka  69 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 22 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 30 a – ustęp 3 – litera e 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

e) wydawanie opinii, na wniosek 

Komisji, w kwestiach przewidzianych w 

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

9 ust. 4 oraz w każdej kwestii dotyczącej 

audiowizualnych usług medialnych, w 

szczególności w kwestii ochrony 

małoletnich i nawoływania do nienawiści. 

e) wydawanie opinii na wniosek 

Komisji w kwestiach przewidzianych w 

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

9 ust. 4, art. 28a oraz w każdej kwestii 

dotyczącej audiowizualnych usług 

medialnych, w szczególności w kwestii 

ochrony małoletnich i nawoływania do 

nienawiści. 

 

 

Poprawka  70 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 23 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 33 – akapit 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Najpóźniej do dnia [data – nie później niż 

cztery lata po przyjęciu dyrektywy] r., a 

następnie co trzy lata Komisja przedkłada 

Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i 

Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-

Społecznemu sprawozdanie ze stosowania 

niniejszej dyrektywy. 

Najpóźniej do dnia [data – nie później niż 

cztery lata po przyjęciu dyrektywy] r., a 

następnie co trzy lata, Komisja przedkłada 

Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i 

Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-

Społecznemu sprawozdanie ze stosowania 

niniejszej dyrektywy, w tym w sprawie 

wpływu środków wykonawczych na prawa 

podstawowe zapisane w Karcie praw 

podstawowych, a w szczególności na 

swobodę wypowiedzi i informacji, o której 

mowa w art. 11. 
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