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Filmy i telewizja w sieci bez granic
 
Użytkownicy z UE, którzy zapłacili za dostęp do filmów lub seriali publikowanych w sieci,
będą mogli wkrótce obejrzeć je również podczas podróży za granicę.
 

dostęp do subskrypcji online podczas podroży w innym kraju UE 
kontrola stałego miejsca pobytu użytkownika w celu uniknięcia naruszenia praw
autorskich 
ochrony danych i prywatności użytkowników
 

Obywatele UE podróżujący za granicę często nie mogą skorzystać tam z wykupionego w swoim
kraju dostępu do treści internetowych, takich jak filmy, seriale telewizyjne, muzyka, gry lub
widowiska sportowe.
 
Dzięki nowym przepisom przyjętym przez Parlament w czwartek ograniczenia te znikną na
terytorium UE.  Podczas wakacji,  wyjazdów służbowych lub uniwersyteckich,  użytkownicy
zachowają dostęp do takich usług jak Netflix,  HBO Go,  Amazon Prime,  Spotify,  Deezer.
 
Nowe przepisy poparło 586 posłów, 34 było przeciw, a 8 wstrzymało się od głosu.
 
Weryfikacja stałego miejsca pobytu i ochrona danych
 
Dostawcy usług internetowych mogą zastosować "uzasadnione, proporcjonalne i skuteczne "
środki   w celu sprawdzenia,  czy abonent nie przemieścił  się na stałe do innego kraju UE,
ponieważ wymagane pozwolenia licencyjne mogą różnić się w poszczególnych krajach. Na
liście dozwolonych metod weryfikacji znalazły się dowody tożsamości, rachunek bankowy lub
karta płatnicza, informacje podatkowe, adresy pocztowe lub adresy IP. Usługodawcy muszą
zagwarantować,  że  przetwarzanie  danych  osobowych  jest  proporcjonalne  do  potrzeb  i
właściwie  zabezpieczone,  w  szczególności  w  zakresie  kontroli  adresów  IP.
 
Uzgodnione zasady będą miały zastosowanie tylko do płatnych usług internetowych. Dostawcy
bezpłatnych usług będą mogli sami zdecydować, czy ich oferta będzie dostępna w całej UE bez
blokowania.
 
Co dalej
 
Negocjatorzy  z  Parlamentu  i  prezydencji  Rady  doszli  w  tej  sprawie  do  nieformalnego
porozumienia w lutym 2017 r.  Czwartkowe głosowanie oznacza poparcie  Parlamentu dla
wypracowanego  kompromisu.  Teraz  musi  on  zostać  zatwierdzony  przez  cala  Radę  UE.
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Państwa członkowskie będą miały dziewięć miesięcy na wdrożenie nowych przepisów licząc od
daty wejścia rozporządzenia w życie.
 

Kontakty 
 
 

"  "Europejczycy  czekali  na  te  nowe  zasady,  które
stanowią kolejny krok w stronę wspólnego rynku
numerycznego. Nowe przepisy zwiększają swobodę
przemieszczania się i  dają możliwość skutecznego
przenoszenia transgranicznego treści dostępnych w
sieci, bez uszczerbku dla praw autorskich".  "
Jean-Marie Cavada
Poseł sprawozdawca (ALDE, FR)

Więcej informacji
Przyjęty tekst będzie wkrótce opublikowany tutaj (wybierz datę 18.05.2017 lub kod procedury :
2015/0284/COD)
Nagranie wideo debaty (wybierz datę 17.05.2017)
Nagranie wideo konferencji prasowej (wybierz datę 17.05.2017)
EbS+ (17.05.2017)
Cross-border portability of online content services (opracowanie tematyczne Parlamentu
Europejskiego, kwiecień 2017)
Profil posła sprawozdawcy: Jean-Marie Cavada (ALDE, FR)
Ścieżka proceduralna
Inne materiały audiowizualne

Cezary LEWANOWICZ
(+32) 2 28 30297 (BXL)
(+33) 3 881 64407 (STR)
(+32) 498 98 34 02
prasa-PL@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/plenary/search-by-date
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/other-events/schedule
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en&page=3&institution=0&date=17/05/2017
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/577970/EPRS_BRI(2016)577970_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/577970/EPRS_BRI(2016)577970_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/28206.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0284(COD)&l=en
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx


Iina LIETZÉN
(+32) 2 28 40731 (BXL)
(+33) 3 881 73472 (STR)
(+32) 47 088 3910
@EP_Legal
lega-press@europarl.europa.eu
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https://twitter.com/EP_Legal


Już wkrótce można będzie bez przeszkód obejrzeć filmy wykupione u swoim kraju również podczas podróży za granicę©AP
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