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Uregulowanie reklamy politycznej 
Na pierwszej lutowej sesji plenarnej Parlament ma głosować nad sprawozdaniem w sprawie wniosku 
dotyczącego rozporządzenia w sprawie przejrzystości i targetowania reklamy politycznej. Komisja przedstawiła 
ten wniosek w listopadzie 2021 r. jako część pakietu ustawodawczego mającego umocnić demokrację i zapewnić 
uczciwość wyborów, a sprawozdanie przyjęła 24 stycznia 2023 r. Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony 
Konsumentów (IMCO). 

Informacje dodatkowe 
Technologie cyfrowe i media społecznościowe zrewolucjonizowały kampanie wyborcze, gdyż pozwalają 
podmiotom politycznym dotrzeć do ogromnej liczby odbiorców po bardzo niskich kosztach. Czasem są 
jednak wykorzystywane do rozpowszechniania fałszywych informacji, fragmentaryzacji debaty politycznej 
i manipulowania wyborcami. UE próbuje przeciwdziałać takim zagrożeniom, na przykład w kodeksie 
postępowania w zakresie zwalczania dezinformacji z 2018 r., udoskonalonym w 2022 r., w planie 
przeciwdziałania dezinformacji z 2018 r. oraz w pakiecie wyborczym z 2018 r. – wszystkie one przewidują 
konkretne środki dotyczące reklamy politycznej. Jednak gdy Komisja przedstawiła ocenę kodeksu 
postępowania z 2018 r. i sprawozdanie z wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2019 r., widoczne stały 
się niedociągnięcia w dostępnych instrumentach, dlatego w 2021 r. powstał wniosek w sprawie reklamy 
politycznej. 

Wniosek Komisji Europejskiej 
Wniosek ma wprowadzić wspólne przepisy o sponsorowanej reklamie politycznej, zarówno w internecie, 
jak i poza nim, w okresach przedwyborczych i poza nimi. W oparciu o akt o usługach cyfrowych we wniosku 
nałożono obowiązki na dostawców usług reklamy politycznej. Reklamy polityczne miałyby być 
oznakowane jako takie, by odbiorca mógł odróżnić je od treści redakcyjnych, a ponadto miałyby 
towarzyszyć im określone informacje oraz ogłoszenie o przejrzystości, z podaniem tożsamości i danych 
kontaktowych sponsora, okresu publikacji oraz wydanych kwot i ich źródeł. Wniosek ma również 
zakazywać technik targetowania i amplifikacji wiążących się z przetwarzaniem wrażliwych danych 
osobowych wymienionych w art. 9 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).  

Stanowisko Parlamentu Europejskiego 
Komisja IMCO była przedmiotowo właściwa, a komisje LIBE i CULT były komisjami zaangażowanymi. Projekt 
sprawozdania przedstawiono 21 czerwca 2022 r., zgłoszono 686 poprawek, komisja IMCO przyjęła 
sprawozdanie ustawodawcze 24 stycznia 2023 r. W sprawozdaniu uproszczono zakres stosowania 
przyszłego rozporządzenia, wyłączając z niego opinie polityczne wyrażane na odpowiedzialność 
redakcyjną danego medium, i przedstawiono niewyczerpujący wykaz elementów, które należy wziąć pod 
uwagę, by ustalić, czy dany przekaz jest reklamą polityczną. Dodano środki mające zapobiegać ryzyku 
obcej ingerencji. Rozszerzono zakres obowiązków sponsorów, nakładając na nich obowiązek 
oznaczania reklam politycznych i dostarczania wraz z nimi odpowiednich informacji. Rozszerzono tez 
obowiązki dotyczące oznaczania reklam i przejrzystości. W sprawozdaniu przewidziano utworzenie 
europejskiego repozytorium internetowych reklam politycznych, zarządzanego przez Komisję i 
obejmującego wszystkie internetowe reklamy polityczne oraz informacje zawarte w ogłoszeniach o 
przejrzystości. Ponadto w sprawozdaniu zaostrzono przepisy o targetowaniu i dostarczaniu 
internetowych reklam politycznych. Wykorzystywanie danych szczególnie chronionych w targetowaniu 
i dostarczaniu reklam ma być zabronione, a dane niewrażliwe mogłyby być wykorzystywane tylko wtedy, 
gdy dana osoba udzieli jednoznacznej zgody na ich wykorzystanie wyłącznie do celów internetowej 
reklamy politycznej, na ściśle określonych warunkach. 13 grudnia 2022 r. Rada do Spraw Ogólnych przyjęła 
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mandat do negocjacji z Parlamentem, zatem rozmowy trójstronne będzie można rozpocząć, gdy Parlament 
przyjmie swoje stanowisko. 
 

Sprawozdanie w pierwszym czytaniu: 2021/0381(COD); 
Komisja przedmiotowo właściwa: ITRE; Sprawozdawca: Jerzy 
Buzek (PPE, Polska).  
Więcej informacji można znaleźć w briefingu.  
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