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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Dyrektywa, o której rozpatrzenie i zatwierdzenie zwrócono się Parlamentu, aktualizuje •
dyrektywę 89/522/EWG z 1989 r., która miała na celu umożliwienie swobodnego 
wykonywania działalności transmisyjnej na całym obszarze EWG.
Od tamtej pory postęp technologiczny umożliwił znaczne zwiększenie liczby platform, •
dzięki którym treść audiowizualna może być transmitowana i odbierana. Przede 
wszystkim jednak zmienił on zasadniczo charakterystyczny sposób prowadzenia dzia
łalności w sektorze audiowizualnym.  Dawny rynek sprzedawcy zmienił się stopniowo 
w rynek konsumenta; konsumenci, którzy dawniej byli biernymi odbiorcami usług, o 
których w rzeczywistości decydował jedynie dystrybutor, zajmują obecnie pozycję, w 
której sami decydują, o tym, co ma być im dostarczane, i - co więcej - będzie to coraz 
bardziej widoczne w przyszłości.
Jedną z konsekwencji, jakie przyniósł ten nowy model gospodarczy, która – podkre•
ślmy – nabierze jeszcze większego znaczenia w przyszłości, jest radykalna zmiana 
źródeł finansowania sektora audiowizualnego, która obejmuje zarówno produkcję, jak i 
dystrybucję. Dwie tradycyjne formy finansowania, czyli opłaty licencyjne i dochód z 
reklam ustąpiły stopniowo miejsca systemowi płatności ustanowionemu na podstawie 
charakteru i jakości usług audiowizualnych, jakich oczekuje użytkownik. Znaczenie 
tego sektora będzie więc prawdopodobnie stale i znacznie wzrastać, a konkurencja 
światowa stanie się oczywiście bardziej zagorzała.
Powyższy scenariusz sprawia zatem, że jeszcze bardziej konieczne i pilne staje się zako•
ńczenie procesu tworzenia prawdziwego jednolitego rynku na skalę umożliwiającą
konkurowanie z rozwijającymi się rynkami Indii, Ameryki Łacińskiej, Chin oraz z 
rynkiem amerykańskim oraz działanie ponad ograniczeniami językowymi lub licznymi i 
różnorodnymi formami uregulowań krajowych. Ponadto, należy ustanowić niezbędne 
przepisy, tak by nadążyć za bieżącym rozwojem technologicznym, wspierać go i 
stymulować, pamiętając szczególnie, że w przyszłości konsumenci będą zainteresowani 
w jeszcze większym stopniu szerokim wyborem, jaki oferuje sama technologia.
Należy jednakże przyznać, że szczególny charakter omawianych produktów - usług •
audiowizualnych - wiąże się ze specyficznymi problemami związanymi w pewnej 
mierze z nadal bardzo widoczną rozbieżnością odczuć na poziomie poszczególnych 
krajów, jak również z potrzebą poszanowania wartości, tożsamości kulturowej,  
których ochrona jest kluczowa przy definiowaniu cech “modelu europejskiego".
Należy również pamiętać o tym, że w przeciwieństwie do tego, co zdarzyło się w 1989 •
r. Unia zdecydowała się umieścić w centrum swoją strategię na rzecz wiodącej roli 
geopolitycznej i geogospodarczej w kontekście rozwoju gospodarki światowej; w 2000 
r. przyjęta została strategia lizbońska, w świetle której do 2010 r. Unia powinna stać si
ę “najbardziej dynamiczną, konkurencyjną i opartą na wiedzy gospodarką świata, 
zdolną do trwałego wzrostu gospodarczego oraz zapewnienia większej liczby lepszych 
miejsc pracy, większej spójności społecznej oraz poszanowania środowiska 
naturalnego”.
W związku z powyższym jest oczywiste, że przyszłość sektora gospodarki, do którego 
odnosi się niniejsza dyrektywa, będzie miała kluczowe znaczenie dla pomyślności tej 
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strategii. Dlatego należy ustanowić ramy regulacyjne, opierając się na priorytetach, bior
ąc pod uwagę również inne cele polityki unijnej, by umożliwić przemysłowi 
europejskiemu na poziomie globalnym stawienie czoła konkurencji z innych stron 
świata. Zmian dyrektywy 89/552/EWG powinna zmierzać w tym kierunku i zostać
sformułowana w sposób umożliwiający pogodzenie interesów całego społeczeństwa, 
konsumentów oraz przemysłu. Należy zatem przyjąć podejście umożliwiające synergię
między tymi różnymi interesami.
Z tego punktu widzenia tekst zaproponowany przez Komisję stanowi zdecydowany •
krok naprzód w pożądanym kierunku i powinien zostać konsekwentnie zatwierdzony 
przez Parlament, który powinien odrzucić alternatywy dalszego utrzymania podejścia 
opartego na istniejących ramach regulacyjnych (dyrektywa "Telewizja bez granic" 
jedynie dla usług liniowych oraz dyrektywa dotycząca handlu elektronicznego) lub 
zmiany określonych przepisów dotyczących usług linearnych.
Zdefiniowanie "medialnych usług audiowizualnych" jest celem, który może zostać•
zatwierdzony, pomimo, że zakres “nielinearnych usług medialnych" powinien zostać
wyraźniej zaznaczony, by umożliwić precyzyjniejsze rozróżnienie między usługami a us
ługami medialnymi. Istnieje słuszna obawa, że jeżeli zakres będzie zdefiniowany tak 
ogólnie, Europa będzie mogła mniej skutecznie odkrywać nowe sposoby 
przekazywania informacji o nowych produktach. Proponowane przez nas w niniejszej 
opinii poprawki mają służyć rozwiązaniu wyżej przedstawionego problemu.
Nasze poprawki mają również na celu wzmocnienie struktur przemysłu europejskiego, •
w szczególności w zakresie wytwarzania treści, tak by umożliwić im konkurencję z 
rywalami amerykańskimi, a także z rywalami z Indii, Ameryki Łacińskiej i Japonii.
W związku z powyższym należy podkreślić znaczenie odpowiedniego systemu zarz
ądzania usprawniającego korzystanie z treści audiowizualnych, który powinien służyć
konsolidacji przemysłu produkującego niezależne treści. Zalecane jest jednakże uwzgl
ędnienie tych złożonych ram w odpowiednich częściach, w spójności z priorytetami 
wskazanymi w niniejszej dyrektywie.
Na tej samej filozofii opiera się zamysł odpowiedniej regulacji “lokowania produktów" 
(product placement) oraz nierepresyjne zasady dotyczące całości reklamy, pamiętając o 
tym, że danie konsumentów większego wyboru oznacza, że przemysł powinien unikać
opcji sprzecznych z własnymi interesami, mając na względzie, że różnorodność będzie 
zachęcała konsumentów do wyboru produktów, które uważają za lepsze i zgodne z ich 
oczekiwaniami. Ta zmiana potrzeb użytkowników i ich oczekiwań zmniejsza potrzebę
nadzoru ze strony władz publicznych.
Chcielibyśmy wreszcie przedstawić argumenty za autoregulacją, stanowiącą dodatek do •
współregulacji. Jesteśmy świadomi, że możliwość stanowienia przepisów w tym 
zakresie jest niezwykle ograniczona porozumieniem międzyinstytucjonalnym o lepszym 
stanowieniu praw przyjętym dnia 31 grudnia 2001 r. Jednakże zmiany technologiczne, 
które wpływają na zasady rynkowe, są tak szybkie, że niezbędne jest przyjęcie 
odpowiednich przepisów w celu wyjścia na przeciw potrzebie zapewnienia 
poszanowania wartości i priorytetów wynikających z interesu ogólnego, przy 
jednoczesnym zagwarantowaniu niezbędnej elastyczności i konkurencyjności przemysłu 
europejskiego.



PA\599970PL.doc PE 368.033v01-00
5/21 PA\599970PL.doc

PE 368.033v01-00

PL

1 Dotychczas niepublikowany w Dzienniku Urzędowym.

POPRAWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Kultury i Edukacji, 
jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących 
poprawek:

Tekst proponowany przez Komisję1 Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
PUNKT UZASADNIENIA 1

(1) Dyrektywa 89/552/EWG koordynuje 
niektóre przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne Państw Członkowskich 
dotyczące wykonywania działalności 
transmisyjnej. Jednakże nowe technologie 
transmisji medialnych usług audiowizualnych 
wymagają dostosowania ram regulacyjnych 
tak, aby wziąć pod uwagę wpływ zmian 
strukturalnych i rozwoju technologicznego 
na sposoby prowadzenia działalności 
gospodarczej, a zwłaszcza na finansowanie 
transmisji prowadzonych w celach 
komercyjnych, oraz aby zapewnić optymalne 
warunki służące konkurencyjności 
europejskich przedsiębiorstw w sektorach 
technologii informatycznych oraz mediów.

(1) Dyrektywa 89/552/EWG koordynuje 
niektóre przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne państw członkowskich
dotyczące wykonywania działalności 
transmisyjnej. Jednakże nowe technologie 
transmisji medialnych usług audiowizualnych 
wymagają dostosowania ram regulacyjnych 
tak, aby wziąć pod uwagę wpływ zmian 
strukturalnych, rozpowszechnianie 
technologii informacyjnych i 
komunikacyjnych i rozwoju 
technologicznego na sposoby prowadzenia 
działalności gospodarczej, a zwłaszcza na 
finansowanie transmisji prowadzonych w 
celach komercyjnych, oraz aby zapewnić
optymalne warunki służące konkurencyjności 
europejskich przedsiębiorstw w sektorach 
technologii informatycznych oraz mediów.

Uzasadnienie

Rozpowszechnianie technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych wywiera ogromny wp
ływ na struktury społeczne i gospodarcze. Ich rozpowszechnianie spowodowało w szczególno
ści dalszy rozwój technologiczny, który zmienił strukturę i funkcjonowanie wielu wzorców 
prowadzenia działalności gospodarczej.
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Poprawka 2
PUNKT UZASADNIENIA 4

(4) Tradycyjne medialne usługi 
audiowizualne i pojawiające się na rynku us
ługi na żądanie stwarzają znaczne możliwości 
zatrudnienia we Wspólnocie, szczególnie w 
małych i średnich przedsiębiorstwach, i 
pobudzają wzrost gospodarczy i inwestycje.

(4) Tradycyjne medialne usługi 
audiowizualne i pojawiające się na rynku us
ługi na żądanie stwarzają znaczne możliwości 
zatrudnienia we Wspólnocie, szczególnie w 
małych i średnich przedsiębiorstwach, i 
pobudzają wzrost gospodarczy i inwestycje, 
poprawiając warunki życiowe i wzmacniaj
ąc w ten sposób konkurencyjność
europejskich przedsiębiorstw.

Uzasadnienie

Tworzenie miejsc pracy i szeroka oferta możliwości zatrudnienia stanowią czynniki najwyższej 
wagi dla pobudzenia sektora przemysłu w Europie. Wspieranie wzrostu gospodarczego i 
wydajności wszystkich gałęzi przemysłu stanowi jeden z najistotniejszych celów Wspólnoty 
Europejskiej.

Poprawka 3
PUNKT UZASADNIENIA 5

(5) Europejskim przedsiębiorstwom 
dostarczającym medialnych usług 
audiowizualnych brakuje pewności prawnej i 
jednakowych warunków konkurencji odno
śnie do systemu prawnego obowiązującego 
w stosunku do pojawiających się na rynku us
ług na żądanie. Dlatego niezbędne jest, 
zarówno w celu uniknięcia zakłóceń
konkurencji, jak i poprawy pewności 
prawnej, zastosowanie przynajmniej 
podstawowych wspólnych przepisów w 
odniesieniu do wszystkich medialnych usług 
audiowizualnych.

(5) Europejskim przedsiębiorstwom 
dostarczającym medialnych usług 
audiowizualnych brakuje pewności prawnej i 
jednakowych warunków konkurencji odno
śnie do systemu prawnego obowiązującego 
w stosunku do pojawiających się na rynku us
ług na żądanie. Dlatego niezbędne jest, 
zarówno w celu uniknięcia zakłóceń
konkurencji, przyczynienia się do zako
ńczenia procesu tworzenia rynku wewn
ętrznego i jednolitej przestrzeni 
informacyjnej, jak i poprawy pewności 
prawnej, zastosowanie przynajmniej 
podstawowych wspólnych przepisów w 
odniesieniu do wszystkich medialnych usług 
audiowizualnych.

Uzasadnienie
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Opracowanie nowej dyrektywy ma służyć uaktualnieniu przepisów prawnych w odniesieniu do 
ostatnich zmian technologicznych na rynku oraz przedstawić podmiotom działającym na 
rynku jeden dokument prawny zabezpieczający telewizyjną działalność transmisyjną, wnosząc 
w ten sposób wkład w tworzenie jednolitej przestrzeni informacji, jednego z trzech filarów 
inicjatywy "i2010”.

Poprawka 4
PUNKT UZASADNIENIA 6 A (nowy)

(6a) Podczas szczytu Rady Europejskiej w 
Lizbonie w 2000 r. Unia Europejska przyję
ła ambitny program, dzięki któremu ma się
ona stać do roku 2010 „najbardziej 
konkurencyjną i dynamiczną na świecie 
gospodarką opartą na wiedzy”. W 2005 r., 
podczas śródokresowego przeglądu 
strategia lizbońska została wznowiona jako 
kluczowy element poprawy dobrobytu, 
wspierania konkurencji i zwiększenia 
wydajności w UE. W tym celu, w kontekście 
strategii lizbońskiej, konieczne jest 
skoncentrowanie się na obszarach polityki, 
które będą miały korzystny wpływ na zako
ńczenie procesu tworzenia rynku wewn
ętrznego, zniesienie przeszkód w 
konkurencji oraz wdrażanie technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych, w celu 
wyznaczenia drogi w kierunku gospodarki 
opartej na wiedzy.

Uzasadnienie

Strategia lizbońska jest głównym narzędziem UE do podejmowania działań służących 
poprawie konkurencyjności przedsiębiorstw europejskich, zwiększeniu dobrobytu oraz 
polepszeniu warunków życia. Stanowi ona podstawę wspierania wydajności w przemyśle 
europejskim oraz w stanowiącym jego część sektorze mediów radiowo-telewizyjnych.

Poprawka 5
PUNKT UZASADNIENIA 6 B (nowy)
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Stworzenie silnego przemysłu europejskiego 
było jednym z głównych celów zawartych w 
strategii lizbońskiej. By zrealizować ten cel, 
wydajność i pozycja lidera w zakresie 
technologii we wszystkich sektorach mogą
zostać osiągnięte dzięki znacznym 
inwestycjom oraz wykorzystaniu dostępnych 
technologii informacyjnych i 
komunikacyjnych w warunkach sprzyjaj
ących konkurencji, które umożliwią
znalezienie właściwej równowagi w 
przepisach, pozwalając na zdobycie 
zaufanie konsumentów i osiągnięcie spójno
ści na rynku wewnętrznym.

Uzasadnienie

W społeczeństwie informacyjnym wydajność i wzrost gospodarczy w przedsiębiorstwach 
europejskich mogą zostać osiągnięte jedynie dzięki wykorzystaniu technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych oraz dzięki znacznym inwestycjom, które umożliwią zajęcie pozycji lidera 
we wszystkich sektorach gospodarki, w tych również w sektorze mediów radiowo-
telewizyjnych.

Poprawka 6
PUNKT UZASADNIENIA 6 C (nowy)

(6c) Wspieranie konkurencyjności 
gospodarki europejskiej, której istotną część
stanowi sektor audiowizualny, jest 
zasadnicze dla osiągnięcia celów 
politycznych strategii lizbońskiej. Dlatego te
ż w celu wzmocnienia konkurencyjności 
sektora audiowizualnego należy przyznać
na podstawie właściwych przepisów 
odpowiednie środki finansowe.

Uzasadnienie

W społeczeństwie informacyjnym wydajność i wzrost gospodarczy w przedsiębiorstwach 
europejskich mogą zostać osiągnięte jedynie dzięki wykorzystaniu technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych oraz dzięki znacznym inwestycjom, które umożliwią zajęcie pozycji lidera 
we wszystkich sektorach gospodarki, w tych również w sektorze mediów radiowo-
telewizyjnych.
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2 Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Spo
łecznego i Komitetu Regionów. „i2010 – Europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu i 
zatrudnienia”, COM(2005) 229 z 1.6.2005 r.

Poprawka 7
PUNKT UZASADNIENIA 6 D (nowy)

(6d) W kontekście strategii lizbońskiej wa
żne jest uwzględnienie rozwoju programów 
europejskich, poprzez nakreślenie ram 
politycznych, ze szczególnym uwzgl
ędnieniem własności i korzystania z praw.

Uzasadnienie

W celu promowania przemysłu europejskiego i europejskiego sektora audiowizualnego należy 
również poświęcić uwagę producentom treści audiowizualnych. Należy opracować w związku z 
powyższym przepisy w dotyczące tych praw, jako że dominacja dystrybutorów w tym zakresie 
jest szkodliwa.

Poprawka 8
PUNKT UZASADNIENIA 7
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2 Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Spo
łecznego i Komitetu Regionów. „i2010 – Europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu i 
zatrudnienia”, COM(2005) 229 z 1.6.2005 r.
3 Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Spo
łecznego i Komitetu Regionów. „i2010 – Europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu i 
zatrudnienia”, COM(2005) 229 z 1.6.2005 r.

(7) Komisja przyjęła inicjatywę „i2010:
europejskie społeczeństwo informacyjne”2, 
aby wspierać wzrost i zatrudnienie w spo
łeczeństwie informacyjnym i w sektorze 
mediów. Szeroko zakrojona strategia i2010 
ma na celu pobudzanie rozwoju gospodarki 
cyfrowej w kontekście konwergencji usług, 
sieci i urządzeń informatycznych i 
medialnych, poprzez zmodernizowanie i 
efektywne wykorzystanie wszystkich 
instrumentów polityki UE: przepisów prawa, 
badań oraz partnerstwa z przemysłem.
Komisja zobowiązała się do stworzenia 
spójnych ram rynku wewnętrznego dla spo
łeczeństwa informacyjnego i usług 
medialnych przez zmodernizowanie ram 
prawnych dla usług audiowizualnych.
Pierwszym krokiem w tym kierunku jest 
wniosek Komisji z 2005 r. dotyczący 
uaktualnienia dyrektywy „Telewizja bez 
granic”.

(7) Komisja przyjęła inicjatywę „i2010:
europejskie społeczeństwo informacyjne”3, 
aby wspierać wzrost i zatrudnienie w spo
łeczeństwie informacyjnym i w sektorze 
mediów. Szeroko zakrojona strategia i2010 
ma na celu pobudzanie rozwoju gospodarki 
cyfrowej oraz wdrażanie technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych w 
kontekście konwergencji usług, sieci i urz
ądzeń informatycznych i medialnych, poprzez 
zmodernizowanie i efektywne wykorzystanie 
wszystkich instrumentów polityki UE:
przepisów prawa, badań oraz partnerstwa z 
przemysłem. Komisja zobowiązała się do 
stworzenia spójnych ram rynku wewn
ętrznego dla społeczeństwa informacyjnego i 
usług medialnych przez zmodernizowanie 
ram prawnych dla usług audiowizualnych.
Pierwszym krokiem w tym kierunku jest 
wniosek Komisji z 2005 r. dotyczący 
uaktualnienia dyrektywy „Telewizja bez 
granic”.

Uzasadnienie

Rozwój gospodarki cyfrowej i stworzenie społeczeństwa informacyjnego mogą zostać
zrealizowane jedynie poprzez wdrożenie technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Poprawka 9
PUNKT UZASADNIENIA 13
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(13) Definicja medialnych usług 
audiowizualnych obejmuje wszelkie usługi 
audiowizualne świadczone za pośrednictwem 
środków masowego przekazu, zarówno te 
udostępniane zgodnie z programem, jak i na 
żądanie. Jednakże jej zakres ogranicza się do 
usług określonych przez Traktat i dlatego 
obejmuje każdą formę działalności 
gospodarczej, w tym działalność przedsi
ębiorstw świadczących usługi publiczne, lecz 
nie obejmuje działalności niegospodarczej, 
takiej jak czysto prywatne strony 
internetowe.

(13) Definicja medialnych usług 
audiowizualnych obejmuje wszelkie usługi 
audiowizualne świadczone za pośrednictwem 
środków masowego przekazu, zarówno te 
udostępniane zgodnie z programem, jak i na 
żądanie. Jednakże jej zakres ogranicza się do 
usług określonych przez Traktat i dlatego 
obejmuje każdą formę działalności 
gospodarczej, w tym działalność przedsi
ębiorstw świadczących usługi publiczne, lecz 
nie obejmuje działalności niegospodarczej, 
takiej jak czysto prywatne strony internetowe
i inne tworzone przez użytkownika treści, 
które zazwyczaj nie podlegają
wynagrodzeniu.

Uzasadnienie

Jak podkreśla sama Komisja, zakres dyrektywy nie powinien obejmować działalności 
niegospodarczej. Prywatne strony internetowe, jak również inne prywatne treści, takie jak 
blogi, nie powinny być objęte przepisami. Podobnie należy odnieść się do treści pó
łprywatnych, takich jak informacje zamieszczane przez lokalne kluby lub dotyczące wydarzeń
szkolnych. Pozostaje to także w zgodzie z definicją usług zawartą w art. 50 Traktatu. W tekście 
dyrektywy należy więc wyraźnie wyłączyć tego typu treści z zakresu jej obowiązywania.

Poprawka 10
PUNKT UZASADNIENIA 14
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(14) Definicja medialnych usług 
audiowizualnych obejmuje środki masowego 
przekazu w ich funkcji informowania, 
dostarczania rozrywki i edukowania, lecz wy
łącza wszelkie formy prywatnej 
korespondencji, takie jak wiadomości poczty 
elektronicznej wysyłane do ograniczonej 
liczby odbiorców. Definicja wyłącza również
wszelkie usługi, które nie mają na celu 
rozpowszechniania treści audiowizualnej, tj. 
gdy treść audiowizualna jedynie towarzyszy 
usłudze i nie jest jej zasadniczym celem.
Przykłady obejmują strony internetowe, 
które zawierają elementy audiowizualne 
jedynie o charakterze pomocniczym, takie 
jak animowane elementy graficzne, 
niewielkie spoty reklamowe lub informacje 
związane z produktem lub usługą, która nie 
jest usługą audiowizualną.

(14) Definicja medialnych usług 
audiowizualnych obejmuje środki masowego 
przekazu w ich funkcji informowania, 
dostarczania rozrywki i edukowania ogółu 
ludności, lecz wyłącza wszelkie formy 
prywatnej korespondencji, takie jak wiadomo
ści poczty elektronicznej wysyłane do 
ograniczonej liczby odbiorców. Definicja wył
ącza również wszelkie usługi, które nie mają
na celu rozpowszechniania treści 
audiowizualnej, tj. gdy treść audiowizualna 
jedynie towarzyszy usłudze i nie jest jej 
zasadniczym celem. Przykłady obejmują
strony internetowe, które zawierają elementy 
audiowizualne jedynie o charakterze 
pomocniczym, takie jak animowane elementy 
graficzne, niewielkie spoty reklamowe lub 
informacje związane z produktem lub usługą, 
która nie jest usługą audiowizualną.

Uzasadnienie

Jedną z głównych cech usług przedstawionych w niniejszej dyrektywie, o której mowa również
w definicji, jest transmisję (treści) do ogółu ludności.

Poprawka 11
PUNKT UZASADNIENIA 17 A (nowy)

(17a) Kryteria ustanowione w definicji 
medialnych usług audiowizualnych, 
zawarte w art. 1 lit. a) dyrektywy 
89/552/EWG, zmienione na mocy niniejszej 
dyrektywy i przedstawione w punktach 
uzasadnienia 13-17 niniejszej dyrektywy, 
muszą zostać wypełnione równocześnie.

Uzasadnienie

Istotne jest wskazanie i podkreślenie, że kryteria przestawione przez Komisję w punktach 
uzasadnienia 13-17 muszą zostać wypełnione w tym samym czasie.

Poprawka 12
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PUNKT UZASADNIENIA 25 A (nowy)

(25a) Samoregulacja stanowi rodzaj 
dobrowolnej inicjatywy, która umożliwia 
podmiotom gospodarczym, partnerom spo
łecznym i organizacjom pozarządowym 
przyjęcie między sobą i dla siebie wspólnych 
wytycznych na poziomie europejskim. 
Samoregulacja stanowi alternatywną
metodę wypełniania istniejących 
postanowień i nie może całkowicie zastąpić
obowiązku prawodawcy. Współregulacja 
może oznaczać, że wypełnienie postanowień
niniejszej dyrektywy zostało powierzone 
samoregulującym organom, bez uszczerbku 
dla zobowiązań traktatowych państw cz
łonkowskich.

Uzasadnienie

Wyjaśnienie pojęć “współregulacja” oraz “samoregulacja” w punktach uzasadnienia jest 
niezbędne, by umożliwić osiągnięcie jak najwyższego poziomu samoregulacji we Wspólnocie 
Europejskiej.

Poprawka 13
PUNKT UZASADNIENIA 35
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(35) Nielinearne medialne usługi 
audiowizualne mają potencjał częściowego 
zastąpienia usług linearnych. Z związku z 
tym powinny one tam gdzie jest to możliwe 
wspierać produkcję i rozpowszechnianie 
europejskich utworów, a przez to aktywnie 
przyczyniać się do wspierania różnorodności 
kulturowej. Istotne będzie regularne badanie 
stosowania przepisów dotyczących 
wspierania utworów europejskich przy 
pomocy medialnych usług audiowizualnych.
W ramach sprawozdań, o których mowa w 
art. 3f ust. 3, Państwa Członkowskie 
powinny również uwzględnić wsparcie 
finansowe udzielane przy pomocy usług 
nielinearnych na rzecz produkcji utworów 
europejskich oraz nabywania praw do tych 
utworów, udział utworów europejskich w 
katalogach medialnych usług 
audiowizualnych, jak również rzeczywiste 
wykorzystanie przez użytkowników 
utworów europejskich oferowanych w 
ramach tych usług.

(35) Nielinearne medialne usługi 
audiowizualne mają potencjał częściowego 
zastąpienia usług linearnych i tradycyjnych 
kanałów rozpowszechniania, takich jak 
DVD i inne nośniki fizyczne. Z związku z 
tym powinny one tam gdzie jest to możliwe 
wspierać produkcję i rozpowszechnianie 
europejskich utworów, a przez to aktywnie 
przyczyniać się do wspierania różnorodności 
kulturowej. Istotne będzie regularne badanie 
stosowania przepisów dotyczących 
wspierania utworów europejskich przy 
pomocy medialnych usług audiowizualnych.
W ramach sprawozdań, o których mowa w 
art. 3f ust. 3, Państwa Członkowskie 
powinny również uwzględnić wsparcie 
finansowe udzielane przy pomocy usług 
nielinearnych na rzecz produkcji utworów 
europejskich oraz nabywania praw do tych 
utworów, udział utworów europejskich w 
katalogach medialnych usług 
audiowizualnych, jak również rzeczywiste 
wykorzystanie przez użytkowników 
utworów europejskich oferowanych w 
ramach tych usług.

Uzasadnienie

W przeciwieństwie do tradycyjnych kanałów rozpowszechniania usługi on-line dają
europejskim i niezależnym treściom ogromne możliwości.

Dlatego też promowanie usług on-line jest najwłaściwszym sposobem na zwiększenie zakresu 
rozpowszechniania utworów audiowizualnych, przy jednoczesnym zapewnieniu ich dostępno
ści dla nowych kanałów rozpowszechniania.

W związku z powyższym podstawowym warunkiem wstępnym poszanowania konkurencji jest 
niedyskryminowanie poszczególnych rynków rozpowszechniania, tzn. dystrybutorów usług on-
line wobec tradycyjnych kanałów rozpowszechniania, takich jak płatne stacje telewizyjne, 
DVD lub inne nośniki fizyczne.

Poprawka 14
PUNKT UZASADNIENIA 43



PA\599970PL.doc PE 368.033v01-00
15/21 PA\599970PL.doc

PE 368.033v01-00

PL

(43) Dyrektywa ma na celu zachowanie 
szczególnego charakteru europejskiej 
telewizji i dlatego ogranicza możliwości 
przerywania utworów kinematograficznych i 
filmów wyprodukowanych dla telewizji, jak 
również innych określonych kategorii
programów, które nadal wymagają pewnej 
ochrony.

(43) Dyrektywa ma na celu zachowanie 
szczególnego charakteru europejskiej 
telewizji oraz promowanie europejskiego 
sektora mediów i dlatego ogranicza możliwo
ści przerywania utworów 
kinematograficznych i filmów 
wyprodukowanych dla telewizji, jak również
innych określonych kategorii programów, 
które nadal wymagają pewnej ochrony.

Uzasadnienie

W ramach strategii lizbońskiej i realizacji celu, jakim jest promowanie europejskiej 
gospodarki oraz zwiększenie wzrostu gospodarczego i wydajności, promowanie europejskiego 
sektora mediów powinno mieć w kontekście polityki audiowizualnej pierwszorzędne znaczenie.

Poprawka 15
PUNKT UZASADNIENIA 47

(47) Organy regulacyjne powinny być
niezależne od rządów krajowych, jak równie
ż od dostawców medialnych usług 
audiowizualnych, tak aby mogły wykonywać
swoją pracę w sposób bezstronny i 
przejrzysty oraz przyczyniać się do 
pluralizmu mediów. Konieczna jest ścisła 
współpraca pomiędzy krajowymi organami 
regulacyjnymi i Komisją w celu zapewnienia 
prawidłowego stosowania niniejszej 
dyrektywy,

(47) Organy regulacyjne powinny być
niezależne od rządów krajowych, jak równie
ż od dostawców medialnych usług 
audiowizualnych, tak aby mogły wykonywać
swoją pracę w sposób bezstronny i 
przejrzysty oraz przyczyniać się do 
pluralizmu mediów. Konieczna jest ścisła 
współpraca pomiędzy krajowymi organami 
regulacyjnymi i Komisją, jak również
wzajemna współpraca krajowych organów 
regulacyjnych w celu zapewnienia prawid
łowego stosowania niniejszej dyrektywy,

Uzasadnienie

Współpraca ma istotne znaczenie. Dlatego też współpraca powinna odbywać się nie tylko mi
ędzy krajowymi organami regulacyjnymi a Komisją, ale krajowe organy regulacyjne powinny 
również ze sobą współpracować.

Poprawka 16
ARTYKUŁ 1 PUNKT 2

Artykuł 1 litera (c) (dyrektywy 89/552/EWG)
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(c) ‘nadawanie programów 
telewizyjnych’ lub ‘nadawanie telewizyjne’
oznacza linearną medialną usługę
audiowizualną, w przypadku której dostawca 
usług medialnych decyduje o momencie w 
czasie, w którym określona audycja jest 
emitowana i ustala układ programu;

(c) 'usługi linearne;‘ lub nadawanie 
programów telewizyjnych’ lub ‘nadawanie 
telewizyjne’ oznaczają wstępną transmisję
poszczególnych programów przy 
wykorzystaniu jakiegokolwiek środka, w 
formie zakodowanej lub niezakodowanej, w 
porządku chronologicznym. Programy te są
emitowane do odbiornika użytkownika w 
czasie, o którym decyduje dostawca usług 
medialnych, zgodnie z harmonogramem 
emisji i do nieokreślonej liczby 
potencjalnych telewidzów. Definicja ta 
obejmuje przekazywanie informacji o 
programach między przedsiębiorstwami w 
celu ich retransmisji dla publiczności. Nie 
obejmuje ona usług przekazywania 
informacji lub innych wiadomości i 
obrazów na indywidualny wniosek odbiorcy 
usług.

Uzasadnienie

W niniejszym ustępie zawarta jest definicja usług linearnych, która obejmuje usługi transmisji 
telewizyjnej. W ramach ogólnego pojęcia medialnych usług audiowizualnych istotne jest 
zdefiniowanie pojęć usług linearnych, tzn. transmisji telewizyjnej, oraz usług nielinearnych.
Ich cechy zostały szczegółowo przedstawione z zaznaczeniem podstawowych cech usług 
linearnych.

Poprawka 17
ARTYKUŁ 1 PUNKT 2

Artykuł 1 litera (e) (dyrektywy 89/552/EWG)
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(e) ‘usługa nielinearna’ oznacza medialną
usługę audiowizualną, dostarczaną za po
średnictwem sieci łączności elektronicznej 
w rozumieniu art. 2 lit. a) dyrektywy 
2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady, włączając w to system kablowy, 
satelitarny, telewizję naziemną, telewizję IP 
lub sieć ruchomą, która ma następujące 
dodatkowe cechy:

użytkownik składa indywidualny −
wniosek o dostarczenie usługi (w tym usług
ę abonamentową) na podstawie oferty treści 
wybranej przez dostawcę usług medialnych;

usługa obejmuje treści odpowiednie −
do emitowania w ramach usługi linearnej, 
na przykład filmy pełnometrażowe, 
wydarzenia sportowe i programy zapisane 
już w formacie odpowiednim do 
rozpowszechniania telewizyjnego, takie jak 
komedie sytuacyjne, filmy dokumentalne, 
programy dla dzieci i teatr telewizji;
– na podstawie formatu, prezentacji i 
środków dostępu do usługi użytkownik mo
że oczekiwać stosowania podobnej ochrony 
regulacyjnej, jak w przypadku usług 
linearnych.

Uzasadnienie

W powyższej definicji celem jest przedstawienie jak najwięcej cech usług nielinearnych.  W 
pierwszym tiret podkreśla się fakt, że w przypadku świadczenia usług nielinearnych istotne 
jest, że użytkownik składa wniosek o dostarczanie mu usługi na podstawie oferty treści 
wybranej przez dostawcę usług medialnych. W drugim tiret zaznacza się, że możliwy jest 
jedynie “odbiór” treści "telewizyjnych", natomiast zakres ten nie obejmuje innych rodzajów 
treści wideo. Zapewnia to realizację przedstawionego przez Komisję celu stworzenia 
“jednakowych warunków uczciwej konkurencji”, jako że (przykładowo) usługa typu "telewizja 
na żądanie” nie jest atrakcyjna jedynie jako platforma rozpowszechniania, ponieważ wymyka 
się ona istniejącym ograniczeniom dotyczącym form reklam w formatach telewizyjnych.

Poprawka 18
ARTYKUŁ 1 PUNKT 2

Artykuł 1 litera (f) (dyrektywy 89/552/EWG)
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(f) ‘handlowy przekaz audiowizualny’
oznacza ruchome obrazy z dźwiękiem lub 
bez, które towarzyszą medialnym usługom 
audiowizualnym i służą bezpośredniemu lub 
pośredniemu promowaniu towarów, usług 
lub wizerunku osoby fizycznej lub prawnej 
prowadzącej działalność gospodarczą;

(f) ‘handlowy przekaz audiowizualny’
oznacza ruchome obrazy z dźwiękiem lub 
bez, które towarzyszą medialnym usługom 
audiowizualnym, służąc bezpośredniemu lub 
pośredniemu promowaniu sprzedaży 
towarów i usług lub wizerunku osoby 
fizycznej lub prawnej prowadzącej działalnoś
ć gospodarczą;

Uzasadnienie

Definicja promowania musi – jak w lit. g) oraz i) – być skonstruowana przedmiotowo, by umo
żliwić osiągnięcie właściwych rezultatów. W przeciwnym przypadku każda wzmianka o 
produkcie lub usłudze mogłaby, z przyczyny sformułowania, podlegać definicji 
'audiowizualnego przekazu handlowego', jeżeli jest ona obiektywnie uznana za promocję
sprzedaży, nawet jeżeli w rzeczywistości nie było to zamierzone. Z drugiej strony prawdziwa 
reklama może zostać zaliczona do 'audiowizualnego przekazu handlowego', jeżeli nie ma ona 
żadnego wpływu i nie jest przez to obiektywni postrzegana jako promocja sprzedaży, pomimo, 
że taki był właśnie zamierzony cel.

Poprawka 19
ARTYKUŁ 1 PUNKT 2

Artykuł 1 litera (k) (dyrektywy 89/552/EWG)

(k) ‘lokowanie produktu’ oznacza 
dowolną formę handlowego przekazu 
audiowizualnego polegającego na włączeniu 
lub odwołaniu się do produktu, usługi lub ich 
znaku handlowego w taki sposób, że są one 
przedstawione w medialnych usługach 
audiowizualnych, zwykle w zamian za zapłat
ę lub podobne wynagrodzenie.”;

(k) ‘lokowanie produktu’ oznacza 
dowolną formę handlowego przekazu 
audiowizualnego polegającego na włączeniu 
lub odwołaniu się do produktu, usługi lub ich 
znaku handlowego przez lub na wniosek
dostawcy usług medialnych w taki sposób, 
że są one przedstawione w medialnych us
ługach audiowizualnych, zwykle w zamian za 
zapłatę lub podobne wynagrodzenie.”;

Uzasadnienie

W praktyce dostawcy usług medialnych systematycznie zaopatrują się w treści przygotowane 
przez strony trzecie. Dlatego często nie mogą określić, czy taki program zawiera treść
lokowanego produktu. Nie mogą również wywrzeć żadnego wpływu w tym zakresie.

Poprawka 20
ARTYKUŁ 1 PUNKT 6

Artykuł 3f ustęp 1 (dyrektywy 89/552/EWG)
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1. Państwa Członkowskie zapewniają, 
że dostawcy usług medialnych podlegający 
ich jurysdykcji wspierają, wtedy gdy jest to 
możliwe do zrealizowania i za pomocą
odpowiednich środków, produkcję
europejskich utworów w rozumieniu art. 6 
oraz dostęp do nich.

1. Państwa członkowskie zapewniają, że 
dostawcy usług medialnych podlegający ich 
jurysdykcji wspierają wtedy, gdy jest to mo
żliwe do zrealizowania i za pomocą
odpowiednich środków, przy poszanowaniu 
konkurencji między poszczególnymi 
rynkami rozpowszechniania, produkcję
europejskich utworów w rozumieniu art. 6 
oraz dostęp do nich.

Uzasadnienie

W przeciwieństwie do tradycyjnych kanałów rozpowszechniania usługi on-line dają
europejskim i niezależnym treściom ogromne możliwości.

Dlatego też promowanie usług on-line jest najwłaściwszym sposobem na zwiększenie zakresu 
rozpowszechniania utworów audiowizualnych, przy jednoczesnym zapewnieniu ich dostępno
ści dla nowych kanałów rozpowszechniania.

W związku z powyższym podstawowym warunkiem wstępnym poszanowania konkurencji jest 
niedyskryminowanie poszczególnych rynków rozpowszechniania, tzn. dystrybutorów usług on-
line wobec tradycyjnych kanałów rozpowszechniania, takich jak płatne stacje telewizyjne, 
DVD lub inne nośniki fizyczne.

.

Poprawka 21
ARTYKUŁ 1 PUNKT 6

Artykuł 3h ustęp 1 (dyrektywy 89/552/EWG)

1. Medialne usługi audiowizualne, które 
są sponsorowane, lub które zawierają
lokowanie produktu, muszą spełniać następuj
ące wymagania:

1. Medialne usługi audiowizualne, które 
są sponsorowane, lub które zawierają
lokowanie produktu, muszą spełniać następuj
ące wymagania:
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(a) Treść tego rodzaju medialnych usług 
audiowizualnych oraz, tam gdzie to wła
ściwe, ich harmonogram, nie mogą w 
żadnych okolicznościach być przedmiotem 
działań, które miałyby wpływ na 
odpowiedzialność i redakcyjną niezależność
dostawcy usług medialnych;

(b) Usługi te nie mogą bezpośrednio zach
ęcać do zakupu lub najmu towarów bądź us
ług, w szczególności poprzez dokonywanie 
specjalnych, wspierających sprzedaż odniesie
ń do tychże towarów bądź usług;

(a) Treść tego rodzaju medialnych usług 
audiowizualnych oraz, tam gdzie to wła
ściwe, ich harmonogram, nie mogą w 
żadnych okolicznościach być przedmiotem 
działań, które miałyby wpływ na
odpowiedzialność i redakcyjną niezależność
dostawcy usług medialnych;

(b) Usługi te nie mogą bezpośrednio zach
ęcać do zakupu lub najmu towarów bądź us
ług, w szczególności poprzez dokonywanie 
specjalnych, wspierających sprzedaż odniesie
ń do tychże towarów bądź usług;

(c) Widzowie muszą być jasno 
poinformowani o istnieniu umowy 
sponsorowania i/lub zastosowaniu lokowania 
produktu. Programy sponsorowane muszą
być jasno oznaczone jako takie za pomocą
nazwy, znaku firmowego i/lub 
jakiegokolwiek innego symbolu sponsora, 
takiego jak odniesienie do jego produktu(-
ów) lub usług(i) lub do jego 
charakterystycznego znaku zamieszczonego 
we właściwy sposób na początku, w trakcie 
i/lub na końcu programu. Programy 
zawierające lokowanie produktu muszą być
w odpowiedni sposób oznaczone na pocz
ątku programu, tak aby uniknąć
jakiegokolwiek nieporozumienia u widzów.

(c) Widzowie muszą być jasno 
poinformowani o istnieniu umowy 
sponsorowania i/lub zastosowaniu lokowania 
produktu.

(ca) Programy sponsorowane muszą być
jasno oznaczone jako takie za pomocą
nazwy, znaku firmowego i/lub 
jakiegokolwiek innego symbolu sponsora, 
takiego jak odniesienie do jego produktu(-
ów) lub usług(i) lub do jego 
charakterystycznego znaku zamieszczonego 
we właściwy sposób na początku, w trakcie 
i/lub na końcu programu.
(cb) Programy zawierające lokowanie 
produktu muszą być w odpowiedni sposób 
oznaczone na początku programu, tak aby 
uniknąć jakiegokolwiek nieporozumienia u 
widzów.
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Uzasadnienie

Oddzielne ustępy ze względu na ich różną treść.

Poprawka 22
ARTYKUŁ 1 PUNKT 7 LITERA (D A) (nowa)

Artykuł 6 (dyrektywy 89/552/EWG)

(da) Dodaje się ustęp w następującym 
brzmieniu:

“Państwa członkowskie, definiując pojęcie 
niezależnego producenta, powinny nale
życie uwzględnić trzy następujące kryteria: 
własność spółki producenckiej, liczba 
programów dostarczonych temu samemu 
nadawcy telewizyjnemu i własność praw 
pochodnych.”

Uzasadnienie

Odniesienie do niezależności ma bardzo podobne znaczenie jak pojęcie praw. Fakt, że rynek 
jest skoncentrowany, a władzę nad nim ma kilka podmiotów posiadających prawa oznacza, że 
niezależne spółki producenckie są niezdolne do przyciągnięcia kapitału i do wzrostu, w zwi
ązku z czym pozostają te, które posiadają znaczne środki finansowe, co sprawia, że poziom 
koncentracji uniemożliwia innowację.

Poprawka 23
ARTYKUŁ 1 PUNKT 10

Artykuł 11 ustęp 2 (dyrektywy 89/552/EWG)

2. Transmisja filmów 
wyprodukowanych dla telewizji (z wył
ączeniem serii, seriali, lekkich programów 
rozrywkowych i programów 
dokumentalnych), utworów 
kinematograficznych, programów dzieci
ęcych i programów informacyjnych może być
przerwana przez reklamę i/lub telezakupy raz 
na każdy okres 35 minut.

2. Transmisja filmów 
wyprodukowanych dla telewizji (z wył
ączeniem serii, seriali, lekkich programów 
rozrywkowych i programów 
dokumentalnych), utworów 
kinematograficznych, programów dzieci
ęcych i programów informacyjnych może być
przerwana przez reklamę i/lub telezakupy raz 
na każdy okres 30 minut.

Uzasadnienie
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Zwiększenie zasady 30 minut, obecnie stosowanej w przypadku programów informacyjnych i 
programów dla dzieci, do 35 minut mogłoby mieć poważny ujemny wpływ na dochody 
nadawców uzyskiwane z reklam, a przez ton a ich zdolność finansowania produkcji treści 
audiowizualnych. Ponieważ czas trwania większości programów informacyjnych i programów 
dla dzieci nie przekracza 30 minut, reklamy mogą zostać skutecznie wyeliminowane z tych 
programów. Wydaje się, że brak jest wyjaśnienia lub uzasadnienia takiego środka we wniosku 
Komisji lub jego ocenie oddziaływania otoczenia regulacyjnego.

Poprawka 24
ARTYKUŁ 1 PUNKT 17

Artykuł 20 (dyrektywy 89/552/EWG)

Bez uszczerbku dla przepisów art. 3 Państwa 
Członkowskie mogą, przy należytym uwzgl
ędnieniu prawa wspólnotowego, ustanowić
warunki inne niż te określone w art. 11 ust. 2 
i w art. 18, w odniesieniu do transmisji 
nadawanych wyłącznie na terytorium 
krajowym, które nie mogą być bezpośrednio 
lub pośrednio odbierane przez publiczność w 
jednym lub więcej z pozostałych Państw Cz
łonkowskich, i w odniesieniu do transmisji, 
które nie mają znaczącego wpływu 
mierzonego udziałem w widowni.”

Bez uszczerbku dla przepisów art. 3 Państwa 
Członkowskie mogą, przy należytym uwzgl
ędnieniu prawa wspólnotowego, ustanowić
warunki inne niż te określone w art. 11 ust. 2 
i w art. 18, w odniesieniu do transmisji 
nadawanych wyłącznie na terytorium 
krajowym, które nie mogą być bezpośrednio 
lub pośrednio odbierane przez publiczność w 
jednym lub więcej z pozostałych Państw Cz
łonkowskich.”

Uzasadnienie

Ostatnie zdanie odnosi się do znaczącego wpływu wymierzonego udziałem widowni. Sformu
łowanie to wymagało dalszych wyjaśnień i przeanalizowania, co uważa się za rynek w 
znaczeniu prawa konkurencji.


