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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie stosowania dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych

(2012/2132 (INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając art. 167 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając Konwencję w sprawie ochrony i promowania różnorodności form wyrazu 
kulturowego, przyjętą przez Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, 
Nauki i Kultury (UNESCO) w dniu 20 października 2005 r.,

– uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/13/UE z dnia 10 marca 
2010 r. w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych
i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych 
usług medialnych („dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych”)1,

– uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/114/WE z dnia 
12 grudnia 2006 r. dotyczącą reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej2,

– uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/31/WE z dnia 8 czerwca 
2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego,
w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego („dyrektywa
o handlu elektronicznym”)3,

– uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/22/WE z dnia 7 marca 
2002 r. w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności 
elektronicznej praw użytkowników („dyrektywa o usłudze powszechnej”)4 zmienioną 
dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/136/WE z dnia 25 listopada 2009 r.5,

– uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 
grudnia 2011 r. w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych
i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej, zastępującą decyzję 
ramową Rady 2004/68/WSiSW6,

– uwzględniając decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1718/2006/WE z dnia 
15 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie programu wspierającego europejski 
sektor audiowizualny (MEDIA 2007)7,

– uwzględniając komunikat wyjaśniający Komisji w sprawie niektórych aspektów 
przepisów dotyczących reklamy telewizyjnej zawartych w dyrektywie „Telewizja bez 

                                               
1 Dz.U. L 95 z 15.4.2010, s. 1.
2 Dz.U. L 376 z 27.12.2006, s. 21.
3 Dz.U. L 178 z 17.7.2000, s. 1.
4 Dz.U. L 108 z 24.4.2002, s. 51.
5 Dz.U. L 337 z 18.12.2009, s. 11.
6 Dz.U. L 335 z 17.12.2011, s. 1.
7 Dz.U. L 327 z 24.11.2006, s.12.
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granic”1,

– uwzględniając zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/952/WE z dnia 20 
grudnia 2006 r. w sprawie ochrony małoletnich, godności ludzkiej oraz prawa do 
odpowiedzi w odniesieniu do konkurencyjności europejskiego przemysłu 
audiowizualnego oraz internetowych usług informacyjnych2,

– uwzględniając konkluzje Rady w sprawie ochrony małoletnich w świecie cyfrowym3,

– uwzględniając wniosek Komisji dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie ustanowienia programu „Kreatywna Europa” (COM(2011)0785),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 1 grudnia 2008 r. zatytułowany „Dążenie do 
dostępnego społeczeństwa informacyjnego” (COM(2008)0804),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 3 marca 2010 r. zatytułowany „Europa 2020: 
Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu 
społecznemu” (COM(2010)2020),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 26 sierpnia 2010 r. zatytułowany „Europejska 
agenda cyfrowa” (COM(2010)0245),

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie umiejętności 
korzystania z mediów w środowisku cyfrowym4,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie publicznych usług 
nadawczych w epoce cyfrowej: przyszłość podwójnego systemu nadawania5,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 16 listopada 2011 r. o kinie europejskim w dobie 
cyfrowej6,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie strategii na rzecz 
wzmocnienia praw konsumentów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji7,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 11 września 2012 r. dotyczącą dystrybucji utworów 
audiowizualnych w Unii Europejskiej8,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie ochrony dzieci
w świecie cyfrowym9,

– uwzględniając zalecenie Komisji nr 2009/625/WE z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie 
                                               
1 Dz.U. C 102 z 28.4.2004, s. 2.
2 Dz.U. L 378 z 27.12.2006, s. 72.
3 Dz.U. C 372 z 20.12.2011, s. 15.
4 Dz.U. C 45 E z 23.2.2010, s. 9.
5 Dz.U. C 99 E z 3.4.2012, s. 50.
6 Teksty przyjête, P7_TA(2011)0506.
7 Teksty przyjête, P7_TA(2012)0209.
8 Teksty przyjête, P7_TA(2012)0324.
9 Teksty przyjête, P7_TA(2012)0428.
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umiejętności korzystania z mediów w środowisku cyfrowym w celu stworzenia bardziej 
konkurencyjnego sektora audiowizualnego i treści cyfrowych oraz integracyjnego 
społeczeństwa opartego na wiedzy1, 

– uwzględniając pierwsze sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 24 
września 2012 r. w sprawie stosowania art. 13, 16 i 17 dyrektywy 2010/13/UE w latach 
2009-2010 zatytułowane „Promowanie utworów europejskich w unijnych 
audiowizualnych usługach medialnych dostępnych w stałym programie i na żądanie” 
(COM(2012)0522),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 26 września 2012 r. zatytułowany „Promowanie 
sektora kultury i sektora kreatywnego na rzecz wzrostu gospodarczego i wzrostu 
zatrudnienia w UE” (COM(2012)0537),

– uwzględniając pierwsze sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 4 maja 
2012 r. dotyczące stosowania dyrektywy 2010/13/UE o audiowizualnych usługach 
medialnych zatytułowane „Audiowizualne usługi medialne i urządzenia skomunikowane:
dotychczasowy rozwój i perspektywy na przyszłość” (COM(2012)0203),

– uwzględniając art. 48 Regulaminu PE,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Kultury i Edukacji i opinie Komisji Rynku 
Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, Komisji Prawnej i Komisji Wolności 
Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A7-0000/2012),

 A. mając na uwadze, że dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych jest głównym 
narzędziem regulacji mediów w UE;

B. mając na uwadze, że dyrektywa ta opiera się na zasadzie neutralności technologicznej
i tym samym obejmuje wszystkie usługi zawierające treści audiowizualne niezależnie od 
technologii wykorzystanej do dostarczenia tej treści, co zapewnia równe warunki 
działania wszystkim dostawcom audiowizualnych usług medialnych;

C. mając na uwadze, że dyrektywa zapewnia swobodny przepływ audiowizualnych usług 
medialnych jako instrument rynku wewnętrznego odzwierciedlający prawo wolności 
słowa i informacji oraz chroniący cele interesu publicznego;

D. mając na uwadze, że dyrektywa ma na celu zagwarantowanie różnorodności kulturowej 
poprzez promocję europejskich utworów audiowizualnych;

E. mając na uwadze, że na rynkach audiowizualnych usług medialnych ciągle zachodzą 
znaczące zmiany technologiczne oraz zmiany w praktykach i modelach biznesowych, co 
ma wpływ na sposób dostarczania treści i dostęp widzów do niej;

F. mając na uwadze, że dostępność audiowizualnych usług medialnych ma zasadnicze 

                                               
1 Dz.U. L 227 z 29.8.2009, s. 9.
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znaczenie dla zagwarantowania prawa osób niepełnosprawnych i starszych do 
uczestniczenia w życiu społecznym i kulturalnym UE, szczególnie w związku z rozwojem 
nowych platform dostarczania treści, takich jak IPTV i Connected TV;

G. mając na uwadze, że w obliczu postępującego rozwoju technologicznego i konwergencji 
platform medialnych należy zwrócić szczególną uwagę na umiejętność korzystania
z mediów;

H. mając na uwadze, że zachodzące zmiany technologiczne spowodowały, że ochrona 
nieletnich staje się kwestią jeszcze bardziej palącą i coraz trudniejszą;

I. mając na uwadze, że niektóre państwa członkowskie nie dokonały na czas transpozycji 
dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych i nadal nie wdrożyły jej w sposób 
pełny i prawidłowy;

J. mając na uwadze, że w związku z tym niemożliwa jest pełna ocena wdrożenia dyrektywy 
oraz dogłębna analiza jest skuteczności;

K. mając na uwadze, że ekspansja audiowizualnych usług medialnych wraz z rozwojem 
usług hybrydowych zwiększyła obawy dotyczące wielu kwestii, takich jak konkurencja, 
prawa własności intelektualnej, rozwój istniejących i pojawienie się nowych form 
handlowych przekazów audiowizualnych oraz wszechobecna reklama, która narusza 
integralność programu oraz stawia pod znakiem zapytania adekwatność i skuteczność 
dyrektywy, a także jej związek z innymi aktami prawa UE;

Stan obecny

1. podkreśla, że dyrektywa pozostaje odpowiednim instrumentem zarządzania ogólnounijną 
koordynacją krajowej legislacji dotyczącej wszystkich mediów audiowizualnych;

2. zauważa, że Komisja przedłożyła sprawozdanie ze stosowania dyrektywy ze znacznym 
opóźnieniem oraz że państwa członkowskie wprowadziły dyrektywę w sposób wyjątkowo 
zróżnicowany;

3. zauważa, że sprawozdanie Komisji nie ocenia potrzeby ewentualnego dostosowania 
dyrektywy w obliczu tych ustaleń, czego wymaga art. 33;

Dostępność

4. podkreśla, że sprawozdanie Komisji nie obejmuje w stopniu wyczerpującym zagadnienia 
dostępności, o czym mowa w art. 7 dyrektywy, i wyraża ubolewanie, że skuteczność 
przepisów wprowadzających przyjętych przez państwa członkowskie w tym zakresie nie 
została poddana ocenie;

5. wzywa Komisję do usunięcia tych niedociągnięć poprzez przedstawienie przeglądu 
środków podjętych przez państwa członkowskie oraz oceny ich skuteczności, tak by 
zapewnić stałe zwiększanie dostępności audiowizualnych usług medialnych;

6. wzywa do zwiększenia dostępności programów, w szczególności programów 
dostarczanych jako usługa na żądanie, poprzez dalszy rozwój m.in. dźwiękowego opisu 
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obrazu, głosowych list dialogowych, języka migowego i nawigacji, w szczególności 
elektronicznego przewodnika po programach;

Promocja europejskich utworów audiowizualnych

7. podkreśla, że większość państw członkowskich przestrzega przepisów dotyczących 
promocji utworów europejskich, lecz nadal priorytet mają utwory krajowe, a odsetek 
niezależnych programów w telewizji stale maleje;

8. wyraża ubolewanie, że dostarczone dane nie wystarczają do sformułowania żadnych 
wniosków na temat promocji utworów europejskich przez dostawców usług na żądanie;

9. podkreśla brak osobnego sprawozdania na podstawie art. 13 dyrektywy dotyczącego 
podwójnego zobowiązania do promowania produkcji utworów europejskich oraz dostępu 
do nich i wzywa Komisję do wyjaśnienia tej kwestii;

10. wzywa państwa członkowskie do promowania lepszej synergii między organami 
regulacyjnymi, dostawcami audiowizualnych usług medialnych i Komisją, co umożliwi 
filmom europejskim dotarcie do większej liczby widzów zarówno w danym państwie 
członkowskim, jak i w pozostałych państwach;

Ochrona nieletnich

11. zauważa inicjatywy samoregulacji i kodeksy postępowania mające na celu ograniczenie 
narażenia dzieci i nieletnich na reklamę i marketing artykułów żywnościowych, takie jak 
inicjatywy i kodeksy zainicjowane w ramach stworzonej przez Komisję platformy UE ds. 
żywienia, aktywności fizycznej i zdrowia;

12. podkreśla, że chociaż takie inicjatywy samoregulacji stanowią krok naprzód
w porównaniu z poprzednio istniejącą sytuacją, to nie ma dowodów na ich wystarczającą 
skuteczność i nie mogą one zastąpić prawnie wiążących wymagań, które mogą być 
niezbędne do zapewnienia skutecznej ochrony nieletnich;

13. wzywa Komisję do zastanowienia się, w jaki sposób można rozszerzyć podstawowe 
wymagania dyrektywy mające zastosowanie do usług nielinearnych na inne treści i usługi 
internetowe, które aktualnie pozostają poza jej zakresem stosowania oraz do 
przedstawienia Parlamentowi wyników tej analizy najpóźniej do dnia 31 grudnia 2013 r.;

Reklama

14. zauważa, że w wielu państwach członkowskich przekroczono 12-minutowy limit czasu 
emisji reklam na godzinę;

15. nalega na państwa członkowskie, by w tym względzie w pełni, poprawnie i niezwłocznie 
wprowadziły w życie przepisy dyrektywy;

16. nalega na Komisję, by nadal ściśle i skutecznie śledziła przestrzeganie w państwach 
członkowskich 12-minutowego ograniczenia i by w razie potrzeby wszczynała 
postępowanie w sprawie uchybienia;

17. wzywa Komisję do przeanalizowania, czy potrzebne są bardziej rygorystyczne zasady 
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dotyczące reklam kierowanych do dzieci i nieletnich, zwracając szczególną uwagę na 
wprowadzającą w błąd reklamę telewizyjną i internetową;

18. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Komisja ma zamiar w 2013 r. uaktualnić swój 
komunikat wyjaśniający dotyczący niektórych aspektów przepisów o reklamie 
telewizyjnej, który może wskazać, jak osiągnąć minimalne standardy jakości we? 
wszystkich handlowych przekazach audiowizualnych zawarte w art. 9 dyrektywy;

Umiejętność korzystania z mediów

19. wzywa Komisję i państwa członkowskie do upowszechniania umiejętności korzystania
z mediów wśród obywateli UE - w szczególności wśród dzieci i młodzieży - poprzez 
inicjatywy i skoordynowane działania, tak aby zwiększyć poziom krytycznego rozumienia 
audiowizualnych usług medialnych i stymulować debatę publiczną oraz uczestnictwo 
obywateli, przy jednoczesnym zachęcaniu do aktywnego uczestnictwa wszystkich 
zainteresowanych stron, szczególnie przedsiębiorstw z branży medialnej; 

20. zachęca państwa członkowskie do uwzględnienia umiejętności korzystania z mediów
w odpowiednich programach nauczania;

Przyszłe wyzwania

21. wyraża ubolewanie, że Komisja tylko częściowo wypełniła swoje zobowiązania z zakresu 
sprawozdawczości, przestrzegając art. 33 dyrektywy, i wzywa do złożenia sprawozdania 
tymczasowego przed kolejnym sprawozdaniem Komisji ze stosowania dyrektywy;

22. wzywa Komisję do ścisłego śledzenia rozwoju usług hybrydowych w UE, szczególnie 
Connected TV, oraz do precyzyjnego wyjaśnienia w zielonej księdze o Connected TV 
różnych zagadnień powiązanych z tą usługą;

o

o o

23. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz 
Komisji.
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UZASADNIENIE

Głównym celem sprawozdania jest ocena postępów transpozycji i skuteczności działania 
dyrektywy 2010/13/UE o audiowizualnych usługach medialnych. Dyrektywa ta stanowi 
podstawę regulacji mediów Unii Europejskiej. Zgodnie z jej art. 33 Komisja Europejska ma 
obowiązek co 3 lata przedstawiać Parlamentowi Europejskiemu sprawozdanie ze stosowania 
tej dyrektywy w państwach członkowskich. Należy podkreślić, że pierwsze sprawozdanie 
Komisji zostało opublikowane ze znacznym opóźnieniem, co wynika również z faktu, że 
niektóre państwa członkowskie nie dokonały pełnej transpozycji dyrektywy we wskazanym 
terminie.

Zauważa się, że wdrożenie dyrektywy w państwach członkowskich odbywało się na różnym 
poziomie.

Dyrektywa stanowi instrument rynku wewnętrznego łączący prawo do świadczenia usług 
audiowizualnych z prawem do wolności wypowiedzi i informacji oraz ochroną istotnych 
celów leżących w interesie publicznym. Należy przypomnieć, że dyrektywa
o audiowizualnych usługach medialnych została sporządzona w taki sposób, że będzie ciągle 
aktualna bez względu na rozwój technologiczny, ponieważ opiera się na zasadzie neutralności 
technologicznej. Tekst dyrektywy jest wynikiem długich oraz trudnych negocjacji 
zainteresowanych stron, a osiągnięte kompromisy należy uznać za wyważone i mające 
skutecznie służyć obywatelom i przedsiębiorcom.

Należy również zauważyć, że stosowanie dyrektywy pozytywnie wpływa na rozwój rynku.
Zgodnie z danymi Europejskiego Obserwatorium Audiowizualnego pod koniec 2012 roku 
zanotowano ponad 8000 dostawców usług telewizyjnych i ponad 2000 dostawców usług na 
żądanie w Unii Europejskiej.

Pierwsza część sprawozdania dotyczy oceny jakościowej wszystkich przepisów, a druga 
odnosi się do wyzwań przyszłości związanych z dynamicznym rozwojem technologicznym, 
tj. Connected TV.

Dostępność

W tym zakresie sprawozdawca podkreśla, że sprawozdanie Komisji Europejskiej nie 
przedstawia istoty zagadnienia dostępności ani analizy skuteczności wykonania odpowiednich 
przepisów w poszczególnych państwach członkowskich. Wobec niezadowalających wyników 
sprawozdawca wzywa Komisję do monitorowania działań dotyczących świadczenia usług 
medialnych dla osób z upośledzeniami wzroku lub słuchu. Konieczne jest również zachęcenie 
nadawców przez poszczególne państwa członkowskie do zapoznania się bliżej z potrzebami 
tych osób i dalszej pracy na rzecz rozwoju technologii, które zapewnią szerszy dostęp do 
programów wszystkim obywatelom poprzez dalszy rozwój m.in. dźwiękowego opisu obrazu, 
głosowych list dialogowych, języka migowego i nawigacji, w szczególności elektronicznego 
przewodnika po programach. 
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Promocja utworów europejskich

Z punktu widzenia Parlamentu Europejskiego promowanie różnorodności kulturowej poprzez 
dystrybucję utworów europejskich jest zadaniem kluczowym. Opierając się na raporcie 
przedstawionym przez Komisję w sprawie stosowania art. 13, 16, 17 dyrektywy dotyczących 
promowania utworów europejskich i utworów wyprodukowanych przez niezależnych 
producentów, stwierdza się, że dane przedstawione przez Komisję są niewystarczające do 
wyciągnięcia odpowiednich wniosków. Istnieją również wątpliwości co do zastosowanej 
metody monitoringu w państwach członkowskich. Według sprawozdania przedstawionego 
przez Komisję wzrost liczby nadawanych utworów europejskich w 2010 roku w porównaniu 
do 2009 roku wynosi 0,5%.Średni czas transmisji utworów europejskich w UE kształtował się 
na poziomie 63,8% w 2009 roku i 64,3% w 2010 roku. Według danych przedstawionych za 
2010 rok w kwestii nadawania utworów wyprodukowanych przez niezależnych producentów 
zanotowano 0,3% spadek w porównaniu do roku 2009. Średni udział produkcji niezależnych 
na poziomie UE wynosił 34,1% w 2009 roku i 33,8% w 2010 roku1. Wszystkie państwa 
członkowskie osiągnęły udział produkcji niezależnych wynoszący minimum 10%, określony 
przez dyrektywę. Jednakże w poszczególnych państwach członkowskich osiągnięty poziom 
jest zróżnicowany. Przedstawione przez Komisję wyniki nie są w pełni zadowalające. W tym 
zakresie sprawozdawca wzywa Komisję do monitorowania postępów w państwach 
członkowskich, a organy krajowe do zachęcenia do zwiększania nadawania utworów 
europejskich oraz pełnego i regularnego przedstawiania wyników w tej kwestii.

Ochrona małoletnich

Do tej kwestii sprawozdawca przywiązuje specjalną uwagę, gdyż to właśnie małoletni 
odbiorcy są najbardziej narażeni na zagrożenia wynikające w szczególności z przekazów 
handlowych. Mowa tutaj o reklamie napojów alkoholowych, niezdrowych produktów czy 
reklamach nawołujących do określonych zachowań konsumpcyjnych. Sprawozdawca 
pochwala działania państw członkowskich w kwestii ochrony małoletnich, w tym zaostrzenia 
przepisów na poziomie krajowym. Z zadowoleniem przyjmuje również takie inicjatywy, jak 
Forum ds. Alkoholu i Zdrowia oraz platformę UE ds. żywienia, aktywności fizycznej
i zdrowia.

W kontekście ochrony małoletnich należy promować w państwach członkowskich 
opracowanie kodeksów postępowania poświęconych niewłaściwym handlowym przekazom 
audiowizualnym w programach dla dzieci, w szczególności uregulowań dotyczących 
słodkich, słonych lub zawierających tłuszcz produktów spożywczych i napojów.

Należy podkreślić, że inicjatywy samoregulacji nie mogą jednak zastąpić w żadnym 
przypadku prawnie wiążących wymogów, które są konieczne do zapewnienia skutecznej 
ochrony nieletnich.

Wolność i pluralizm mediów, prawo do informacji, zasada kraju pochodzenia

                                               
1 Dane pochodzą z pierwszego sprawozdania Komisji w sprawie stosowania art. 13, 16, 17 dyrektywy 
2012/13/UE w latach 2009-2010, COM(2012)522.
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Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje, że wolność i pluralizm mediów (art. 3 i 4) 
stanowiące zasady demokratycznego społeczeństwa wyrażone w Karcie Praw Podstawowych 
UE oraz prawa obywateli do informacji o wydarzeniach o zasadniczym znaczeniu 
społecznym (art. 14 i 15) zostały zawarte w tej dyrektywie. Należy podkreślić fakt, że 
obywatele i państwa członkowskie coraz częściej dochodzą swoich praw na podstawie tych 
przepisów.

Artykuł 2 dyrektywy mówiący o zasadzie kraju pochodzenia odpowiada na wyzwania rynku 
wewnętrznego. Usługi są swobodnie świadczone w całej UE, jeżeli są zgodne z przepisami 
prawa obowiązującym w państwie członkowskim, z którego pochodzi ta usługa.

Zakaz nawoływania do nienawiści

Sprawozdawca podkreśla, że działanie dyrektywy sprawdza się w jednym z najważniejszych 
jej aspektów tj. w przeciwdziałaniu nawoływaniu do nienawiści ze względu na rasę, płeć, 
religię lub narodowość (art.6). W sprawozdaniu Komisji odnotowano tylko jeden przykład 
łamania dyrektywy przez kanał satelitarny Al Aqsa TV, który transmitował programy
o treściach antysemickich. Po interwencji Komisji zaprzestano ich nadawania.

Przekazy handlowe

Kwestia przekazów handlowych w świetle nowych form promowania produktów jest 
niezwykle istotna. Sprawozdanie Komisji wskazuje, że zanotowano przypadki łamania przez 
niektóre kraje członkowskie zasady 12 minut, dlatego sprawozdawca wzywa Komisję do 
dalszego monitorowania przestrzegania tej reguły. Niezwykle ważne w kontekście przekazów 
handlowych jest również sponsorowanie, promocja własna i lokowanie produktów. Należy 
podkreślić, że obecnie w dobie dynamicznego rozwoju mediów powstaje wiele nowych form 
reklam, wobec których zastosowanie jednolitych zasad, szczególnie w kontekście Connected 
TV, jest utrudnione. Może rodzić to zagrożenie dla konsumentów, zatem sprawozdawca 
zachęca do dalszej analizy tej problematyki, szczególnie na szczeblach krajowych 
poszczególnych państw członkowskich. Innym zagadnieniem, któremu należy poświęcić 
uwagę, to konieczność zwalczania dyskryminacji w reklamach ze względu na płeć, rasę czy 
pochodzenie etniczne. Problem bezpośredniego czy pośredniego promowania produktów
w oparciu o stereotypy jest widoczny, dlatego konieczne jest podjęcie skutecznych działań
w celu ich zwalczania.

Umiejętność korzystania z mediów

Zgodnie z art. 33 dyrektywy Komisja w razie potrzeby przedkłada wnioski służące 
dostosowaniu dyrektywy do postępu w dziedzinie audiowizualnych usług medialnych, biorąc 
pod uwagę osiągnięcia techniczne i stopień umiejętności korzystania z mediów w państwach 
członkowskich. Należy zauważyć, że Komisja nie wypełniła zobowiązania wynikającego
z art. 33 i dlatego sprawozdawca wzywa Komisję do przedstawienia propozycji w sprawie 
umiejętności korzystania z mediów.

Umiejętność korzystania z mediów jest jednym z podstawowych celów dyrektywy, 
szczególnie w perspektywie wyzwań i zagrożeń, które niesie ze sobą telewizja hybrydowa.
Zacierająca się granica miedzy serwisami linearnymi i nielinearnymi utrudnia konsumentowi 
odróżnienie różnych mediów i źródła ich treści. Do odpowiedzialności państw członkowskich 
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należy wprowadzenie do systemów edukacji programów z zakresu szkolenia umiejętności 
medialnych.

Wyzwania przyszłości

Dynamiczne przyspieszenie zmian technologicznych na świecie wywiera duży wpływ na 
rynek usług audiowizualnych. Dochodzi do konwergencji internetu i telewizji, co powoduje, 
że operatorzy coraz częściej oferują w nowoczesnych odbiornikach telewizyjnych elementy 
sieci drugiej generacji i internetu. Dla konsumentów granice pomiędzy serwisami linearnymi
i nielinearnymi są coraz mniej widoczne. Telewizja określana jako „Connected TV” lub 
„Hybrid TV” staje się coraz bardziej popularna. Dodatkowo zmiany kulturowe
i technologiczne oraz zwiększenie dostępu do szerokopasmowego internetu dają milionom 
odbiorców możliwość oglądania tradycyjnych programów telewizyjnych za pomocą tabletów, 
smartfonów czy konsoli. W obliczu tych ogromnych możliwości i wyzwań związanych
z telewizją hybrydową należy jednak pamiętać o realizacji podstawowych celów zawartych
w dyrektywie o audiowizualnych usługach medialnych. W kontekście nowych rozwiązań 
technologicznych należy postawić pytanie, jak skutecznie promować utwory europejskie, 
utwory niezależnych twórców, skutecznie chronić konsumentów, w tym dzieci, przed 
nadmiernym wpływem reklamy, jak zapewnić równe warunki działania dla nadawców, 
chronić wolność wypowiedzi, pluralizm mediów, jak rozwijać - szczególnie u najmłodszych -
umiejętności korzystania z mediów.

Dodatkowo należy zauważyć, że rynek usług audiowizualnych jest poddawany silnej 
konkurencji międzynarodowej. Ponad 1500 serwisów ma siedzibę poza Unią Europejską, ale 
kieruje swoje oferty na rynki europejskie. Nadawcy ci nie zawsze podlegają tym samym 
obowiązkom prawnym co europejscy.

Ważne jest, by Komisja nadal dogłębnie analizowała rozwój rynków i zachowania 
konsumentów wraz z rozwojem takich nowych usług, a także potencjalne skutki, jakie 
wywierają te usługi na rynki audiowizualne UE w długiej i krótkiej perspektywie. Parlament 
wzywa Komisję do wydania – na podstawie tych analiz - wyraźnych zaleceń dotyczących 
potrzeby dostosowania ram regulacyjnych. 


