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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE 

W dniu 25 maja 2016 r. Komisja Europejska opublikowała wniosek dotyczący dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2010/13/UE w sprawie koordynacji 

niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich 

dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych ze względu na zmianę sytuacji na 

rynku.  

Wniosek powstał w reakcji na zmiany zachodzące na rynku i wśród konsumentów oraz zmiany 

technologiczne wpływające na kształt mediów audiowizualnych, ze względu na coraz większą 

zbieżność między telewizją a usługami dystrybuowanymi przez internet. Tradycyjne media 

zachowują w UE silną pozycję pod względem oglądalności, przychodów z reklam i nakładów 

na treści (około 30 % przychodów). Nadawcy rozszerzają jednak działalność w internecie, a 

nowe podmioty na rynku oferujące treści audiowizualne online (np. dostawcy usług wideo na 

żądanie i platformy udostępniania plików wideo) rosną w siłę i konkurują o tych samych 

odbiorców. Tymczasem rozpowszechnianie telewizyjne, usługi wideo na żądanie i treści 

tworzone przez użytkowników podlegają różnym przepisom, zróżnicowany jest też w nich 

poziom ochrony konsumentów. 

Ogólne cele wniosku to: 1) poprawa ochrony osób małoletnich i ogólnie konsumentów przez, 

w miarę możliwości, zharmonizowane europejskie normy dla branży audiowizualnej; 

2) zapewnienie równych warunków działania w przypadku nadawców tradycyjnych, 

audiowizualnych usług medialnych na żądanie oraz platform udostępniania plików wideo; 

3) uproszczenie ram ustawodawczych, w szczególności w odniesieniu do przekazów 

handlowych. 

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje wysuniętą przez Komisję propozycję przeglądu 

obecnych ram prawnych dotyczących wszystkich dostawców usług audiowizualnych. 

Co się tyczy ram regulacyjnych – sprawozdawca uważa, że istotne znaczenie ma wzmocnienie 

roli kodeksów postępowania dla organów regulacyjnych, oraz wzywa do większej harmonizacji 

krajowych kodeksów postępowania, a także do opracowania unijnych kodeksów postępowania. 

Sprawozdawca podkreśla też potrzebę znalezienia równowagi między gwarancją wolności 

wypowiedzi a ochroną odbiorców, w szczególności odbiorców podatnych na zagrożenia. 

Dotyczy to zwłaszcza handlowych przekazów audiowizualnych odnoszących się do żywności 

i napojów o wysokiej zawartości soli, cukrów lub tłuszczu lub do napojów alkoholowych. 

Należy skutecznie wzmocnić ochronę odbiorców, w szczególności dzieci, przez zastosowanie 

we wniosku jednolitych standardów i terminologii. Ograniczenie nieodpowiednich przekazów 

handlowych kierowanych do osób małoletnich i do dzieci, a także zakaz lokowania produktu 

powinny odnosić się nie do programów, których znaczącą część widzów stanowią dzieci, lecz 

do wszystkich programów dla dzieci i treści kierowanych do dzieci.  

Platformy udostępniania plików wideo oraz media społecznościowe mają w swojej ofercie 

materiały audiowizualne. Usługi te często nie wchodzą w zakres stosowania dyrektywy w 

sprawie audiowizualnych usług medialnych, ponieważ albo usługodawcy nie sprawują kontroli 

nad wyborem i sposobem porządkowania treści, albo oferowanie treści audiowizualnych nie 

stanowi ich głównego celu. Sprawozdawca uważa, że platformy plików wideo, które działają 

obecnie w łagodniejszym systemie na podstawie dyrektywy w sprawie handlu elektronicznego, 

powinny podlegać obowiązkowemu mechanizmowi monitorowania, gwarantującemu, że treści 
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nielegalne lub szkodliwe nie będą umieszczane na platformach. Wszystkie przepisy służące 

ochronie odbiorców wrażliwych powinny obejmować odpowiedni mechanizm monitorowania 

i egzekwowania. 

 

POPRAWKI 

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 

Żywności zwraca się do Komisji Kultury i Edukacji, jako komisji przedmiotowo właściwej, o 

wzięcie pod uwagę następujących poprawek: 

 

Poprawka   1 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Umocowanie 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

– uwzględniając Traktat o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w 

szczególności jego art. 53 ust. 1 i art. 62, 

– uwzględniając Traktat o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w 

szczególności jego art. 53 ust. 1, art. 62 i 

art. 168, 

 

Poprawka   2 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(1) Ostatnia zmiana merytoryczna 

dyrektywy Rady 89/552/EWG27, 

ujednoliconej później dyrektywą 

Parlamentu Europejskiego i Rady 

2010/13/UE28, została dokonana w 2007 r. 

poprzez przyjęcie dyrektywy 2007/65/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady29. Od 

tego czasu nastąpił znaczący i szybki 

rozwój rynku audiowizualnych usług 

medialnych. Rozwój technologii prowadzi 

do powstawania nowego rodzaju usług i 

daje użytkownikom możliwość 

przeżywania nowych doświadczeń. Istotnie 

zmieniły się nawyki widzów, zwłaszcza 

wśród młodszych pokoleń. Chociaż 

(1) Ostatnia zmiana merytoryczna 

dyrektywy Rady 89/552/EWG27, 

ujednoliconej później dyrektywą 

Parlamentu Europejskiego i Rady 

2010/13/UE28, została dokonana w 2007 r. 

poprzez przyjęcie dyrektywy 2007/65/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady29. Od 

tego czasu nastąpił znaczący i szybki 

rozwój rynku audiowizualnych usług 

medialnych. Rozwój technologii prowadzi 

do powstawania nowego rodzaju usług i 

daje użytkownikom możliwość 

przeżywania nowych doświadczeń. Istotnie 

zmieniły się nawyki widzów, zwłaszcza 

wśród młodszych pokoleń. Chociaż 
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telewizor pozostaje ważnym narzędziem 

udostępniania treści audiowizualnych, 

wielu widzów zaczęło korzystać z innych, 

przenośnych urządzeń umożliwiających 

oglądanie takich treści. Treści nadawane 

przez tradycyjną telewizję mają nadal 

znaczący udział w średniej dziennej 

oglądalności. Rośnie jednak znaczenie 

nowych rodzajów treści, takich jak krótkie 

filmy wideo lub treści tworzone przez 

użytkowników, a nowe podmioty na rynku, 

w tym dostawcy usług wideo na żądanie i 

dostawcy platform udostępniania plików 

wideo, zdołali już ugruntować swoją 

pozycję. 

telewizor pozostaje ważnym narzędziem 

udostępniania treści audiowizualnych, 

wielu widzów zaczęło korzystać z innych, 

przenośnych urządzeń umożliwiających 

oglądanie takich treści. Treści nadawane 

przez tradycyjną telewizję mają nadal 

znaczący udział w średniej dziennej 

oglądalności. Rośnie jednak znaczenie 

nowych rodzajów treści, takich jak krótkie 

filmy wideo lub treści tworzone przez 

użytkowników, a nowe podmioty na rynku, 

w tym dostawcy usług wideo na żądanie, 

sieci społecznościowe i dostawcy platform 

udostępniania plików wideo, zdołali już 

ugruntować swoją pozycję. 

_________________ _________________ 

27 Dyrektywa 89/552/EWG Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 3 października 

1989 r. w sprawie koordynacji niektórych 

przepisów ustawowych, wykonawczych i 

administracyjnych państw członkowskich 

dotyczących świadczenia audiowizualnych 

usług medialnych (dyrektywa o 

audiowizualnych usługach medialnych) 

(Dz.U. L 298 z 17.10.1989, s. 23). 

27 Dyrektywa 89/552/EWG Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 3 października 

1989 r. w sprawie koordynacji niektórych 

przepisów ustawowych, wykonawczych i 

administracyjnych państw członkowskich 

dotyczących świadczenia audiowizualnych 

usług medialnych (dyrektywa o 

audiowizualnych usługach medialnych) 

(Dz.U. L 298 z 17.10.1989, s. 23). 

28 Dyrektywa 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) 

(Dz.U. L 95 z 15.4.2010, s. 1). 

28 Dyrektywa 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) 

(Dz.U. L 95 z 15.4.2010, s. 1). 

29 Dyrektywa 2007/65/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 11 grudnia 

2007 r. zmieniająca dyrektywę Rady 

89/552/EWG w sprawie koordynacji 

niektórych przepisów ustawowych, 

wykonawczych i administracyjnych państw 

członkowskich, dotyczących wykonywania 

telewizyjnej działalności transmisyjnej 

(Dz.U. L 332 z 18.12.2007, s. 27). 

29 Dyrektywa 2007/65/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 11 grudnia 

2007 r. zmieniająca dyrektywę Rady 

89/552/EWG w sprawie koordynacji 

niektórych przepisów ustawowych, 

wykonawczych i administracyjnych państw 

członkowskich, dotyczących wykonywania 

telewizyjnej działalności transmisyjnej 

(Dz.U. L 332 z 18.12.2007, s. 27). 

 

Poprawka   3 
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Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(3) Dyrektywa 2010/13/UE powinna 

nadal obowiązywać wyłącznie w 

odniesieniu do tych usług, których 

podstawowym celem jest dostarczanie 

audycji w celach informacyjnych, 

rozrywkowych lub edukacyjnych. Wymóg 

dotyczący powyższego podstawowego celu 

należy uznać za spełniony również 

wówczas, gdy usługa zawiera treści 

audiowizualne i ma formę, które można 

oddzielić od głównej działalności 

usługodawcy, jak na przykład w przypadku 

autonomicznych serwisów internetowych 

gazet zawierających audycje 

audiowizualne lub filmy wideo stworzone 

przez użytkownika, o ile serwisy te można 

uznać za możliwe do oddzielenia od 

głównej działalności tych usługodawców. 

Serwisy społecznościowe nie są objęte 

zakresem przepisów dyrektywy, chyba że 

stanowią usługę, która mieści się w 

definicji platformy udostępniania plików 

wideo. Dana usługa powinna być uważana 

jedynie za nieodłączne uzupełnienie 

podstawowej działalności wówczas, gdy 

istnieją powiązania między ofertą 

audiowizualną a podstawową 

działalnością. Kanały lub wszelkie inne 

usługi audiowizualne podlegające 

odpowiedzialności redakcyjnej dostawcy 

mogą jako takie stanowić audiowizualne 

usługi medialne, nawet jeżeli są oferowane 

w ramach platformy udostępniania plików 

wideo nieobjętej odpowiedzialnością 

redakcyjną. W takich przypadkach na 

dostawcach mających odpowiedzialność 

redakcyjną będzie ciążył obowiązek 

przestrzegania przepisów niniejszej 

dyrektywy. 

(3) Dyrektywa 2010/13/UE powinna 

nadal obowiązywać wyłącznie w 

odniesieniu do tych usług, których 

podstawowym celem jest dostarczanie 

audycji w celach informacyjnych, 

rozrywkowych lub edukacyjnych. Wymóg 

dotyczący powyższego podstawowego celu 

należy uznać za spełniony również 

wówczas, gdy usługa zawiera treści 

audiowizualne i ma formę, które można 

oddzielić od głównej działalności 

usługodawcy, jak na przykład w przypadku 

autonomicznych serwisów internetowych 

gazet zawierających audycje 

audiowizualne lub filmy wideo stworzone 

przez użytkownika, o ile serwisy te można 

uznać za możliwe do oddzielenia od 

głównej działalności tych usługodawców. 

Ponieważ sieci społecznościowe stanowią 

dla konsumentów ważne źródło informacji 

i w coraz większym stopniu opierają się na 

treściach audiowizualnych tworzonych 

lub udostępnianych przez ich 

użytkowników, należy objąć takie sieci 
zakresem stosowania dyrektywy 

2010/13/UE, gdy mieszczą się one w 

definicji platformy udostępniania plików 

wideo. Dana usługa powinna być uważana 

jedynie za nieodłączne uzupełnienie 

podstawowej działalności wówczas, gdy 

istnieją powiązania między ofertą 

audiowizualną a podstawową 

działalnością. Kanały lub wszelkie inne 

usługi audiowizualne podlegające 

odpowiedzialności redakcyjnej dostawcy 

mogą jako takie stanowić audiowizualne 

usługi medialne, nawet jeżeli są oferowane 

w ramach platformy udostępniania plików 

wideo nieobjętej odpowiedzialnością 

redakcyjną. W takich przypadkach na 

dostawcach mających odpowiedzialność 

redakcyjną będzie ciążył obowiązek 

przestrzegania przepisów niniejszej 

dyrektywy. 
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Poprawka   4 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 7 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(7) W swoim komunikacie do 

Parlamentu Europejskiego i Rady 

zatytułowanym „Program UE – Lepsze 

wyniki dzięki lepszemu stanowieniu 

prawa”31 Komisja podkreśliła, że przy 

rozważaniu rozwiązań polityki 

przeanalizuje zarówno środki regulacyjne, 

jak i dobrze zaprojektowane środki 

nieregulacyjne, na wzór wspólnoty 

praktyków oraz zasad lepszej 

samoregulacji i współregulacji32. Wiele 

kodeksów ustanowionych w dziedzinach 

koordynowanych na podstawie przepisów 

dyrektywy okazało się być dobrze 

zaprojektowanych, zgodnie z zasadami 

lepszej samoregulacji i współregulacji. 

Istnienie legislacyjnego mechanizmu 

ochronnego zostało uznane za ważny 

czynnik sukcesu w propagowaniu 

przestrzegania kodeksów 

samoregulacyjnych lub 

współregulacyjnych. Równie ważne jest 

określenie w kodeksach konkretnych 

docelowych wskaźników i wyznaczenie 

celów umożliwiających regularne, 

przejrzyste i niezależne monitorowanie 

oraz ocenę celów realizowanych przez 

kodeksy. Za skuteczną metodę 

egzekwowania danego mechanizmu uznaje 

się powszechnie stopniowane sankcje z 

zachowaniem zasady proporcjonalności. 

Kwestie te powinny być uwzględniane w 

kodeksach samoregulacji i współregulacji 

przyjmowanych w dziedzinach 

koordynowanych na podstawie przepisów 

niniejszej dyrektywy. 

(7) W swoim komunikacie do 

Parlamentu Europejskiego i Rady 

zatytułowanym „Program UE – Lepsze 

wyniki dzięki lepszemu stanowieniu 

prawa”31 Komisja podkreśliła, że przy 

rozważaniu rozwiązań polityki 

przeanalizuje zarówno środki regulacyjne, 

jak i dobrze zaprojektowane środki 

nieregulacyjne, na wzór wspólnoty 

praktyków oraz zasad lepszej 

samoregulacji i współregulacji32. Wiele 

kodeksów ustanowionych w dziedzinach 

koordynowanych na podstawie przepisów 

dyrektywy okazało się być dobrze 

zaprojektowanych, zgodnie z zasadami 

lepszej samoregulacji i współregulacji, i 

mogą one stanowić przydatne środki 

pomocnicze lub uzupełniające służące 

działaniom ustawodawczym. Istnienie 

legislacyjnego mechanizmu ochronnego 

zostało uznane za ważny czynnik sukcesu 

w propagowaniu przestrzegania kodeksów 

samoregulacyjnych lub 

współregulacyjnych. Równie ważne jest 

określenie w kodeksach konkretnych 

docelowych wskaźników i wyznaczenie 

celów umożliwiających regularne, 

przejrzyste i niezależne monitorowanie 

oraz ocenę celów realizowanych przez 

kodeksy. Za skuteczną metodę 

egzekwowania danego mechanizmu uznaje 

się powszechnie stopniowane sankcje z 

zachowaniem zasady proporcjonalności. 

Kwestie te powinny być uwzględniane w 

kodeksach samoregulacji i współregulacji 

przyjmowanych w dziedzinach 

koordynowanych na podstawie przepisów 

niniejszej dyrektywy. 

_________________ _________________ 
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31 COM(2015) 215 final. 31 COM(2015) 215 final. 

32 https://ec.europa.eu/digital-single-

market/communities/better-self-and-co-

regulation 

32 https://ec.europa.eu/digital-single-

market/communities/better-self-and-co-

regulation 

 

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 oraz 

dostawców platform udostępniania plików 

wideo, do zamieszczania wszystkich 

niezbędnych 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. 

 

Poprawka   6 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 9 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (9a) Prawo osób niepełnosprawnych i 

osób starszych do integracji i uczestnictwa 

w życiu społecznym i kulturalnym jest 

związane ze świadczeniem dostępnych 

audiowizualnych usług medialnych. 

Państwa członkowskie powinny zatem 

przyjąć właściwe i proporcjonalne środki 

w celu zapewnienia, by dostawcy usług 

medialnych podlegający ich jurysdykcji 

aktywnie dążyli do jak najszybszego 

udostępnienia treści osobom z 
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upośledzeniami wzroku lub słuchu. 

 

Poprawka   7 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 9 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (9b) Należy wzmocnić obowiązujące 

przepisy dotyczące ułatwiania dostępu do 

usług medialnych osobom z 

upośledzeniami wzroku lub słuchu w celu 

zapewnienia, aby wysiłki podejmowane 

przez państwa członkowskie i dostawców 

usług medialnych były rozwijane i 

kontynuowane. 

 

Poprawka   8 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 10 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(10) Na szczeblu krajowym i 

międzynarodowym stosowane są pewne 

powszechnie uznawane wytyczne 

dotyczące żywienia, np. model profilu 

składników odżywczych opracowany przez 

Biuro Regionalne WHO dla Europy, w 

celu klasyfikacji żywności według 

składników odżywczych w kontekście 

telewizyjnej reklamy żywności 

skierowanej do dzieci. Należy zachęcać 

państwa członkowskie, by stosowały 

samoregulacyjne lub współregulacyjne 

kodeksy postępowania w celu skutecznego 

ograniczania kontaktu dzieci i małoletnich 

z handlowymi przekazami 

audiowizualnymi dotyczącymi żywności i 

napojów, które posiadają dużą zawartość 

soli, cukru lub tłuszczu lub są w inny 

sposób niezgodne z krajowymi lub 

międzynarodowymi wytycznymi 

dotyczącymi żywienia. 

(10) Na szczeblu krajowym i 

międzynarodowym stosowane są pewne 

powszechnie uznawane wytyczne 

dotyczące żywienia w celu klasyfikacji 

żywności według składników odżywczych 

w kontekście telewizyjnej reklamy 

żywności skierowanej do dzieci. Należy 

zachęcać państwa członkowskie, by 

stosowały samoregulacyjne lub 

współregulacyjne kodeksy postępowania, 

takie jak inicjatywa EU Pledge i inne 

inicjatywy opracowane w ramach 

platformy ds. żywienia, aktywności 

fizycznej i zdrowia, która działa pod 

przewodnictwem Komisji, w celu 

skutecznego ograniczania kontaktu dzieci z 

handlowymi przekazami audiowizualnymi 

dotyczącymi żywności i napojów, które 

posiadają dużą zawartość soli, cukru lub 

tłuszczu lub są w inny sposób niezgodne z 

krajowymi lub międzynarodowymi 

wytycznymi dotyczącymi żywienia. 
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Poprawka   9 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 10 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (10a) Ponadto państwa członkowskie 

powinny zapewnić stosowanie 

samoregulacyjnych i współregulacyjnych 

kodeksów postępowania w celu 

skutecznego ograniczania kontaktu dzieci 

i małoletnich z handlowymi przekazami 

audiowizualnymi dotyczącymi promocji 

gier hazardowych. Na szczeblu unijnym i 

krajowym istnieją pewne systemy 

współregulacji lub samoregulacji służące 

zapewnieniu promowania 

odpowiedzialnego hazardu, m.in. w 

handlowych przekazach audiowizualnych. 

Należy nadal wspierać tego rodzaju 

systemy, w szczególności systemy służące 

zapewnieniu, aby handlowym przekazom 

audiowizualnym na temat gier 

hazardowych towarzyszyły komunikaty 

dotyczące odpowiedzialnego hazardu. 

 

Poprawka  10 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 11 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(11) Należy również zachęcać państwa 

członkowskie, by stosowały 

samoregulacyjne lub współregulacyjne 

kodeksy postępowania w celu skutecznego 

ograniczania kontaktu dzieci i małoletnich 

z handlowymi przekazami 

audiowizualnymi dotyczącymi napojów 

alkoholowych. Na szczeblu UE i krajowym 

istnieją pewne systemy współregulacji lub 

samoregulacji służące zapewnieniu 

odpowiedzialnego marketingu napojów 

alkoholowych, między innymi w 

handlowych przekazach audiowizualnych. 

(11) Państwa członkowskie powinny 

również zapewnić stosowanie 

samoregulacyjnych i współregulacyjnych 

kodeksów postępowania w celu 

skutecznego ograniczania kontaktu dzieci i 

małoletnich z handlowymi przekazami 

audiowizualnymi dotyczącymi napojów 

alkoholowych. Na szczeblu UE i krajowym 

istnieją pewne systemy współregulacji lub 

samoregulacji służące zapewnieniu 

odpowiedzialnego marketingu napojów 

alkoholowych, między innymi w 

handlowych przekazach audiowizualnych. 
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Należy nadal wspierać tego rodzaju 

systemy, w szczególności te służące 

zapewnieniu zamieszczania wraz z 

handlowymi przekazami audiowizualnymi 

dotyczącymi napojów alkoholowych 

ostrzeżeń dotyczących odpowiedzialnego 

spożywania alkoholu. 

Należy nadal wspierać tego rodzaju 

systemy, w szczególności te służące 

zapewnieniu zamieszczania wraz z 

handlowymi przekazami audiowizualnymi 

dotyczącymi napojów alkoholowych 

ostrzeżeń dotyczących odpowiedzialnego 

spożywania alkoholu. 

 

Poprawka  11 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 12 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(12) W celu usunięcia przeszkód w 

swobodnym przepływie usług 

transgranicznych w Unii konieczne jest 

zapewnienie skuteczności środków 

samoregulacji i współregulacji, w 

szczególności środków w celu ochrony 

konsumentów lub zdrowia publicznego. 

Jeśli będą skutecznie egzekwowane i 

monitorowane, kodeksy postępowania na 

poziomie Unii mogą być dobrym 

sposobem zapewnienia bardziej spójnego i 

efektywnego podejścia. 

(12) W celu usunięcia przeszkód w 

swobodnym przepływie usług 

transgranicznych w Unii konieczne jest 

zapewnienie skuteczności środków 

samoregulacji i współregulacji, w 

szczególności środków w celu ochrony 

konsumentów lub zdrowia publicznego. 

Jeśli będą skutecznie egzekwowane i 

monitorowane, kodeksy postępowania na 

poziomie Unii powinny zapewnić bardziej 

spójne i efektywne podejście. 

 

Poprawka   12 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 12 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (12a) Państwa członkowskie powinny 

opracować przepisy ramowe dotyczące 

czasu największej oglądalności. Takie 

przepisy ramowe powinny być 

wykorzystywane przy stosowaniu 

przepisów niniejszej dyrektywy 

odnoszących się do ochrony małoletnich. 

 

Poprawka  13 

Wniosek dotyczący dyrektywy 
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Motyw 13 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(13) Rynek rozpowszechniania 

telewizyjnego ewoluował, w związku z 

czym zachodzi potrzeba zwiększenia 

elastyczności w zakresie handlowych 

przekazów audiowizualnych, w 

szczególności przepisów dotyczących ich 

ilości w ramach linearnych 

audiowizualnych usług medialnych, 

lokowania produktu i sponsorowania. 

Pojawienie się nowych usług, w tym bez 

reklamy, zapewniło większy wybór 

widzom, którzy mogą bez problemu 

przechodzić z jednej oferty na inną. 

skreśla się 

 

Poprawka 14 

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 

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 

(16) Lokowanie produktu nie powinno 

być dopuszczalne w audycjach 

informacyjnych i publicystycznych, 

audycjach dotyczących spraw 

konsumenckich, audycjach religijnych oraz 

audycjach dla dzieci i treściach 

skierowanych do 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 i treściach 

skierowanych do dzieci. Audycje 

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 
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redakcyjną u widzów, którzy zapewne 

oczekują od tego rodzaju audycji 

autentycznych i rzetelnych recenzji 

produktów lub usług. 

redakcyjną u widzów, którzy zapewne 

oczekują od tego rodzaju audycji 

autentycznych i rzetelnych recenzji 

produktów lub usług. 

 

Poprawka 15 

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 

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. 

(26) Pojawiły się nowe wyzwania, w 

szczególności w związku z 

funkcjonowaniem platform udostępniania 

plików wideo i sieci społecznościowych, 

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 większe obawy. W celu 

ochrony małoletnich przed szkodliwymi 

treściami oraz wszystkich obywateli przed 

treściami nawołującymi do przemocy, 

nienawiści lub terroryzmu niezbędne jest 

określenie skutecznych przepisów i 

mechanizmów monitorowania w tym 

zakresie. 

 

Poprawka   16 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 28 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(28) Znaczna część treści 

zamieszczanych na platformach 

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 

(28) Znaczna część treści 

zamieszczanych na platformach 

udostępniania plików wideo lub w sieciach 

społecznościowych nie podlega 

odpowiedzialności redakcyjnej dostawcy 

takiej platformy. Jednakże z reguły 

dostawcy ci decydują o sposobie 

uporządkowania treści, czyli audycji lub 

filmów wideo stworzonych przez 
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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. 

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 terroryzmu lub 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. 

 

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 

osobowych, wolności wypowiedzi i 

informacji, swobody prowadzenia 

działalności gospodarczej, zakazu 

dyskryminacji oraz praw dziecka. 

(31) Wprowadzając odpowiednie środki 

w celu ochrony małoletnich przed 

szkodliwymi treściami i ochrony ogółu 

obywateli przed treściami zawierającymi 

nawoływanie do terroryzmu, przemocy lub 

nienawiści zgodnie z przepisami niniejszej 

dyrektywy, należy odpowiednio 

uwzględnić mające zastosowanie prawa 

podstawowe określone w Karcie praw 

podstawowych Unii Europejskiej. Państwa 

członkowskie powinny zapewnić 

uwzględnianie obowiązujących 

podstawowych zasad przez wszystkich 

dostawców audiowizualnych usług 

medialnych. Dotyczy to w szczególności, 

w zależności od sytuacji, prawa do 

poszanowania życia prywatnego i 

rodzinnego oraz ochrony danych 

osobowych, prawa do własności 

prywatnej, wolności wypowiedzi i 

informacji, swobody prowadzenia 

działalności gospodarczej, zakazu 

dyskryminacji oraz praw dziecka. 

 

Poprawka   18 
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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 

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. 

(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 ich 

niezależność, a tym samym 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 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. 

 

Poprawka   19 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 1 – litera b 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 1 – ustęp 1 – litera a a – podpunkt i 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(i) usługa polega na przechowywaniu 

dużej ilości audycji lub filmów wideo 

(i) usługa polega na przechowywaniu 

lub udostępnianiu dużej ilości audycji lub 
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stworzonych przez użytkownika, za które 

dostawca platformy udostępniania plików 

wideo nie ponosi odpowiedzialności 

redakcyjnej; 

filmów wideo stworzonych przez 

użytkownika, za które dostawca platformy 

udostępniania plików wideo nie ponosi 

odpowiedzialności redakcyjnej; 

 

Poprawka   20 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 1 – litera c 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 1 – ustęp 1 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) »audycja« oznacza ciąg ruchomych 

obrazów z dźwiękiem lub bez niego, 

stanowiący odrębną całość w układzie lub 

katalogu audycji przygotowanym przez 

dostawcę usług medialnych, w tym filmy 

pełnometrażowe, krótkie filmy wideo, 

transmisje wydarzeń sportowych, seriale 

komediowe, filmy dokumentalne, audycje 

dla dzieci oraz filmy i seriale 

telewizyjne;”; 

b) »audycja« oznacza ciąg ruchomych 

obrazów z dźwiękiem lub bez niego, 

stanowiący odrębną całość w układzie lub 

katalogu audycji przygotowanym przez 

dostawcę usług medialnych, w tym filmy 

pełnometrażowe, krótkie filmy wideo, 

transmisje wydarzeń sportowych, seriale 

komediowe, filmy dokumentalne, audycje 

dla dzieci, audycje rozrywkowe i audycje 

typu reality show oraz filmy i seriale 

telewizyjne; 

Uzasadnienie 

Jeżeli chodzi o określone audycje objęte ograniczeniami lub dostosowaniami reklamowymi, 

należy rozszerzyć definicję „audycji” o audycje przeznaczone dla rodzin, takie jak audycje 

rozrywkowe lub audycje typu reality show, które są oglądane zarówno przez dorosłych, jak i 

przez dzieci. 
 

Poprawka   21 

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 

Państwa członkowskie zapewniają poprzez 

odpowiednie środki, by audiowizualne 

usługi medialne świadczone przez 

dostawców usług medialnych 

podlegających ich jurysdykcji nie 
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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. 

zawierały żadnych treści będących 

nawoływaniem do terroryzmu, 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. 

 

Poprawka   22 

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 i dostawcy platform 

udostępniania plików wideo skutecznie 
dostarczali widzom – przed audycjami i w 

ich trakcie oraz przed wszystkimi 

przerwami w audycjach i po takich 

przerwach – jasnych informacji o 

treściach, które mogą wyrządzić szkodę lub 

wywołać zaniepokojenie u małoletnich, a 

w szczególności zaszkodzić ich 

fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu 

rozwojowi. W tym celu państwa 

członkowskie stosują system oznaczeń 

informujących o charakterze i treści 

audiowizualnej usługi medialnej. 

 

Poprawka  23 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 9 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 6 a – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3.  Komisja i ERGA zachęcają 

dostawców usług medialnych do wymiany 

najlepszych praktyk w zakresie systemów 

3.  Komisja i ERGA zachęcają 

dostawców usług medialnych do wymiany 

najlepszych praktyk w zakresie systemów 
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współregulacji w całej Unii. W stosownych 

przypadkach Komisja wspomaga 

opracowywanie unijnych kodeksów 
postępowania. 

współregulacji w całej Unii. W razie 

potrzeby Komisja i ERGA tworzą unijne 

kodeksy postępowania i wspierają ich 

przyjmowanie. 

 

Poprawka   24 

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 przyjmują środki 

mające na celu zapewnienie, by usługi 

świadczone przez dostawców usług 

medialnych, którzy podlegają ich 

jurysdykcji, były stopniowo udostępniane 

osobom z upośledzeniami wzroku lub 

słuchu, zgodnie ze swoimi 

zobowiązaniami wynikającymi z 

Konwencji ONZ o prawach osób 

niepełnosprawnych. 

 Państwa członkowskie wymagają od 

nadawców podlegających ich jurysdykcji 

relacjonowania wydarzeń o dużym 

znaczeniu dla społeczeństwa w sposób 

dostępny dla osób z ograniczeniami 

funkcjonalnymi, w tym osób 

niepełnosprawnych.”; 

 

Poprawka  25 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

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

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 9 – ustęp 1 – litera e 

 

Obowiązujący tekst Poprawka 

 -a)  ust. 1 lit. e) otrzymuje brzmienie: 

„e) handlowe przekazy audiowizualne 

na temat napojów alkoholowych nie mogą 

być specjalnie kierowane do małoletnich i 

„e) kontakt dzieci i małoletnich z 

handlowymi przekazami audiowizualnymi 
na temat napojów alkoholowych ogranicza 
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nie mogą zachęcać do nieumiarkowanej 

konsumpcji takich napojów; ”; 

się do minimum i przekazy te nie mogą 

zachęcać do nieumiarkowanej konsumpcji 

takich napojów oraz nie mogą towarzyszyć 

audycjom dla dzieci w formie przerwy 

reklamowej nadawanej w trakcie takiej 

audycji, bezpośrednio ją poprzedzającej 

lub następującej bezpośrednio po niej ani 

być włączane do takich audycji, a także są 

zakazane w godzinach największej 

oglądalności wśród dzieci;”; 

 

Poprawka   26 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

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

Dyrektywa 2010/13/UE 

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

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 -aa) w ust. 1 dodaje się literę w 

brzmieniu: 

 „fa) handlowe przekazy audiowizualne 

na temat usług hazardowych nie mogą 

być specjalnie kierowane do małoletnich i 

zawierają jasną informację wskazującą 

minimalną granicę wieku, poniżej której 

gry hazardowe są zakazane;”; 

 

Poprawka  27 

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 zapewniają, aby 

handlowe przekazy audiowizualne 

dotyczące artykułów spożywczych i 

napojów bezalkoholowych bogatych w 

tłuszcze, sól lub cukry nie towarzyszyły 
audycjom kierowanym do dzieci ani 

audycjom emitowanym w godzinach 

największej oglądalności wśród dzieci, ani 

też nie były elementem takich audycji. 
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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. 

Państwa członkowskie zapewniają też, aby 

dostawcy platform udostępniania plików 

wideo przyjmowali odpowiednie środki 

zapobiegające sytuacjom, w których 

handlowe przekazy audiowizualne 

towarzyszyłyby treściom kierowanym do 

dzieci lub byłyby ich elementem. 

 

Poprawka   28 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

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

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 9 – ustęp 2 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 aa) dodaje się ustęp w brzmieniu: 

 „2a. Do celów ust. 1 lit. e) i ea) państwa 

członkowskie określają godziny 

największej oglądalności wśród dzieci na 

swoim terytorium odpowiednio do sytuacji 

w danym państwie.”; 

 

Poprawka  29 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 11 – litera b 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 9 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3.  Państwa członkowskie i Komisja 

wspierają opracowywanie 

samoregulacyjnych i współregulacyjnych 

kodeksów postępowania dotyczących 

niestosownych handlowych przekazów 

audiowizualnych w odniesieniu do 

napojów alkoholowych. Kodeksy te 

powinny być stosowane w celu 

skutecznego ograniczania kontaktu 

małoletnich z handlowymi przekazami 

audiowizualnymi dotyczącymi napojów 

alkoholowych. 

3.  Państwa członkowskie przyjmują 

środki mające na celu ograniczenie do 

minimum kontaktu małoletnich z 

przekazami handlowymi dotyczącymi 

napojów alkoholowych. Z zastrzeżeniem 

przyjęcia środków regulacyjnych, państwa 

członkowskie i Komisja wspierają 

opracowywanie inicjatyw 

samoregulacyjnych i współregulacyjnych, 

w tym kodeksów postępowania, w celu 

dalszej minimalizacji kontaktu małoletnich 

z takimi przekazami handlowymi 

towarzyszącymi audycjom, których 

znaczącą część widzów stanowią dzieci, 
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lub będącymi elementem tych audycji. 

 

Poprawka   30 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 11 – litera b 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 9 – ustęp 3 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 3a. Państwa członkowskie i Komisja 

zapewniają opracowywanie 

współregulacyjnych kodeksów 

postępowania dotyczących niestosownych 

handlowych przekazów audiowizualnych 

w odniesieniu do gier hazardowych. Te 

kodeksy postępowania należy stosować w 

celu skutecznego ograniczenia kontaktu 

małoletnich z handlowymi przekazami 

audiowizualnymi dotyczącymi gier 

hazardowych. 

 

Poprawka  31 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 11 – litera b 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 9 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4.  Komisja i ERGA wspierają 

wymianę najlepszych praktyk w zakresie 

systemów samoregulacji i współregulacji 

w całej Unii. W stosownych przypadkach 

Komisja wspomaga opracowywanie 

unijnych kodeksów postępowania. 

4.  Komisja i ERGA zapewniają 

wymianę najlepszych praktyk w zakresie 

systemów samoregulacji i współregulacji 

w całej Unii. W razie potrzeby Komisja i 

ERGA tworzą unijne kodeksy 
postępowania i wspierają ich 

przyjmowanie. 

 

Poprawka  32 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 13 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 11 – ustęp 2 
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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 i 

audycji dla dzieci oraz treści kierowanych 

do dzieci. 

 

Poprawka  33 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 14  

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 12 – ustęp1 

 

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 

zwykłych okolicznościach. Środki te mogą 

obejmować wybór godzin emisji, narzędzia 

weryfikacji wieku lub inne rozwiązania 

techniczne. Powinny być one 

proporcjonalne do potencjalnej 

szkodliwości audycji. 

Państwa członkowskie wprowadzają 

wszelkie niezbędne 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. Środki te mogą obejmować 

wybór godzin emisji, narzędzia weryfikacji 

wieku lub inne rozwiązania techniczne. Są 

one proporcjonalne do potencjalnej 

szkodliwości audycji. Komisja i ERGA 

opracowują standardy techniczne w tym 

zakresie i zapewniają skuteczny 

mechanizm wdrażania. 

 

Poprawka  34 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 19 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 28 a – ustęp 1 – wprowadzenie 
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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 państwa 

członkowskie zapewniają, by dostawcy 

platform udostępniania plików wideo 

stosowali wszelkie niezbędne środki w 

celu: 

 

Poprawka   35 

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 

terroryzmu, 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. 

 

Poprawka   36 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 19 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 28 a – ustęp 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Państwa członkowskie 

wprowadzają odpowiednie środki w celu 

zapewnienia, by audycje nadawane przez 

dostawców platform udostępniania plików 

wideo podlegających ich jurysdykcji, które 

mogą poważnie zaszkodzić fizycznemu, 

psychicznemu lub moralnemu rozwojowi 

małoletnich, były udostępniane wyłącznie 

w taki sposób, by zapobiec ich oglądaniu 

lub słuchaniu przez osoby małoletnie w 

zwykłych okolicznościach. 
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 Środki te mogą obejmować narzędzia 

weryfikacji wieku lub inne rozwiązania 

techniczne. Powinny być one 

proporcjonalne do potencjalnej 

szkodliwości audycji. 

 Najbardziej szkodliwe treści, takie jak 

sceny nieuzasadnionej przemocy i 

pornografia, podlegają najsurowszym 

środkom, takim jak szyfrowanie i 

skuteczne mechanizmy kontroli 

rodzicielskiej. 

Uzasadnienie 

Celem niniejszej poprawki jest wzmocnienie ochrony małoletnich w kontekście platform 

udostępniania plików wideo. 
 

Poprawka  37 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 19 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 28 a – ustęp 2 – akapit 2 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Środki te obejmują odpowiednio: Komisja i ERGA opracowują standardy 

techniczne w tym zakresie i zapewniają 

skuteczny mechanizm wdrażania. Środki 

te obejmują odpowiednio: 

 

Poprawka  38 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 19 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 28 a – ustęp 7 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

7. Komisja i ERGA zachęcają 

dostawców platform udostępniania plików 

wideo do wymiany najlepszych praktyk w 

zakresie systemów współregulacji w całej 

Unii. W stosownych przypadkach Komisja 

wspomaga opracowywanie unijnych 

7. Komisja i ERGA zachęcają 

dostawców platform udostępniania plików 

wideo do wymiany najlepszych praktyk w 

zakresie systemów współregulacji w całej 

Unii. W razie potrzeby Komisja i ERGA 

tworzą unijne kodeksy postępowania i 
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kodeksów postępowania. wspierają ich przyjmowanie. 

 

Poprawka   39 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 23 

Dyrektywa 2010/13/UE 

Artykuł 33 – ustęp 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 sprawozdaniu tym 

ocenia się skuteczność praktyk 

samoregulacyjnych i współregulacyjnych 

we wszystkich państwach członkowskich, 

w szczególności w świetle praktyk 

reklamowych skierowanych do dzieci i 

rodzin. Jeśli w sprawozdaniu stwierdzi się, 

że samoregulacyjne kodeksy postępowania 

dotyczące handlowych przekazów 

audiowizualnych, np. na temat niezdrowej 

żywności i napojów słodzonych, nie 

przyniosły oczekiwanych rezultatów w 

zakresie ograniczania do minimum 

kontaktu dzieci i małoletnich z takimi 

przekazami, Komisja przedstawi wniosek 

w sprawie uregulowania tej konkretnej 

kwestii. 

Uzasadnienie 

Istotne jest ustanowienie klauzuli przeglądowej, w szczególności w odniesieniu do praktyk 

reklamowych, aby właściwie chronić prawa, zdrowie i dobrostan dzieci. 
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