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Wstęp

„Siła obrazu” jest najbardziej lapidarnym określeniem przesłanki wprowadzania szczególnej regulacji telewizji jako medium. W Europie, a ściślej
w państwach członkowskich Unii Europejskiej, regulacja ta była i jest realizowana według różnych modeli. Media audiowizualne mają znaczenie polityczne, społeczne, kulturalne i gospodarcze. Zainteresowanie tym sektorem
w Unii Europejskiej wynika przede wszystkim ze znaczenia gospodarczego
i potencjału dla transgranicznego świadczenia usług. W erze „społeczeństwa
informacyjnego” i „gospodarki opartej na wiedzy”, jak chciałyby instytucje
unijne, wzrosło znaczenie sektora technologii komunikacyjno-informacyjnych. Sektor medialny z jednej strony do niego należy (niebagatelne znaczenie ma przy tym milion miejsc pracy, jakie zapewnia w UE), a z drugiej
w kontekście unijnym słusznie podkreśla się, że nie można ze względu na
jego kulturowe znaczenie przyjąć perspektywy wyłącznie ekonomicznej.
Celem wyraźnie określonym w dyrektywie o audiowizualnych usługach
medialnych1, zgodnym z założeniami rynku wewnętrznego, jest „budowa
jednolitego rynku produkcji i dystrybucji audiowizualnej”. Trudnością
i wyzwaniem w tym zakresie jest dynamiczny rozwój usług tzw. nowych
mediów i możliwości, jakie daje konwergencja. Jeszcze w 2003 r. Komisja
oceniała, że jak dotąd żadna usługa społeczeństwa informacyjnego nie uzyskała takiego znaczenia i wpływu jak telewizyjne usługi nadawcze2. A jednak
1

2

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. Urz. UE L 95 z 15.04.2010, s. 1–24, z późn. zm.
Communication from the Commission of 15 December 2003 on the future of European regulatory
audiovisual policy COM (2003) 784 final.
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kilka lat później zdecydowano się wprowadzić rozwiązania prawne wyodrębniające usługi podobne do telewizyjnych i stanowiące podstawy do tworzenia podobnych ram ich regulacji. W związku z zakresem kompetencji
Unii odbyło się to w kontekście traktatowych swobód rynku wewnętrznego.
Kluczową zmianą, jaką przeprowadzono w dyrektywie AUM, jest objęcie
jej zakresem tzw. usług nielinearnych i zastosowanie do nich części regulacji
przewidzianej wcześniej dla usług telewizyjnych, w nowym ujęciu: linearnych.
Obecnie największym problemem jest wyjście poza schematy myślowe
i konstrukcje przyjęte dla regulacji telewizji, przy jednoczesnym zachowaniu
tych samych celów i wartości. Z gospodarczego punktu widzenia celem jest
rozwój jednolitego rynku, zaś ze społecznego – zapewnienie poszanowania
interesu publicznego przy uwzględnieniu różnic między państwami członkowskimi. Przedmiotem niniejszej monografii jest krytyczna analiza ram
prawa Unii Europejskiej odnoszących się do audiowizualnych usług medialnych na żądanie, pod kątem realizacji celów jednolitego rynku oraz wpływu
na kształtowanie regulacji dotyczących mediów audiowizualnych w państwach członkowskich.
W rozdziale I przedstawiłam fundamentalne założenia dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych. Kluczowym zagadnieniem jest poszerzenie
zakresu przedmiotowego regulacji w prawie wtórnym i wprowadzenie rozwiązań dla usług będących jednocześnie usługami społeczeństwa informacyjnego i usługami medialnymi. W możliwie szerokim zakresie omawiam,
dlaczego doszło do takiej zmiany, z perspektywy głównie rozważań prawnych, ale też z uwzględnieniem warunków technologicznych i rynkowych.
Z fundamentów swobody świadczenia usług wyrastają założenia audiowizualnej polityki medialnej w Unii Europejskiej, które z kolei rzutują na kształt
rozwiązań przyjętych w odniesieniu do usług na żądanie, a w dalszej kolejności wyznaczać mogą ramy dla ewentualnych zmian.
W rozdziale II omówiłam w pogłębiony sposób nowe w europejskim prawie
mediów pojęcia audiowizualnej usługi medialnej i audiowizualnej usługi
medialnej na żądanie, akcentując problemy z rozgraniczeniem różnych
usług medialnych i usług społeczeństwa informacyjnego, co ma wpływ na
pewność prawa i zasadność niektórych przyjętych rozwiązań. Rozdział ten
stanowi podstawę do omówienia kluczowego rozwiązania gwarantującego
20
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swobodny przepływ usług, jakim jest wprowadzenie zasady państwa pochodzenia i szczegółowe określenie jej zakresu.
W rozdziale III, dotyczącym zasady państwa pochodzenia, uwzględniono
zarówno jej ogólną konstrukcję, jak i postanowienia dotyczące wprowadzania
wyjątków od tej zasady w audiowizualnych usługach medialnych na żądanie.
Zapewnienie swobodnego przepływu w przypadku audiowizualnych usług
medialnych wymaga jednoczesnego poszanowania minimalnych standardów
wyznaczonych w dyrektywie, w zakresie dziedzin podlegających koordynacji.
Standardy te oznaczają w zasadzie określone obowiązki, jakie realizować
muszą usługodawcy, mające wpływ na ostateczny kształt oferty w ramach
danej usługi. Zostały one omówione w rozdziałach IV, V i VI. Podział tematyki na odrębne rozdziały jest podyktowany jej obszernością, ale także próbą
usystematyzowania zagadnień. Odrębnie omówiono obowiązki, które mają
związek z ochroną interesu publicznego w państwie członkowskim, a odrębnie te, które mają związek z ochroną różnorodności kulturowej i z szeroko
rozumianą ochroną konsumenta. Podział powyższy jest uzasadniony wyodrębnionymi w rozdziale I założeniami audiowizualnej polityki medialnej
i zakresem postanowień odnoszących się w dyrektywie AUM do usług nielinearnych. Analizując zakres obowiązków świadczących usługi na żądanie
i zakres swobody pozostawionej państwom członkowskim, zaakcentowałam
wątpliwości i niejasności w wykładni, jakie dotyczą usług nielinearnych,
rozważając też, na ile są to regulacje analogiczne do obowiązujących
w usługach nadawczych. Ze względu na specyfikę problematyki i jednocześnie diametralnie różne rozwiązania przyjmowane w państwach członkowskich, do rozdziału V włączono porównanie rozwiązań przyjętych przede
wszystkim we Francji i w Polsce, co pozwala na wyodrębnienie wniosków
dotyczących tej materii, z perspektywy realizacji celów audiowizualnej polityki medialnej.
Rozdział VII poświęcony jest analizie implementacji postanowień dyrektywy
AUM odnoszących się do usług na żądanie w czterech wybranych porządkach krajowych. Omówienie rozwiązań przyjętych w prawie polskim jest
istotne z punktu widzenia odbiorcy niniejszej publikacji; rozwiązania te
zostały ukazane niejako na tle rozwiązań przyjętych w państwach o różnych
systemach prawnych, w przypadku których możemy mówić o dynamicznie
rozwijającym się rynku usług na żądanie i – szerzej – innych usług rozpo21

Wstęp

wszechniania treści audiowizualnych. Do analizy prawnoporównawczej
wybrałam, obok zagadnienia ogólnej konstrukcji ram prawnych i wyodrębnienia audiowizualnych usług medialnych na żądanie, jedynie rozwiązania
dotyczące ochrony małoletnich i ochrony konsumentów. Nie umniejszając
znaczenia takich kwestii, jak zakaz nawoływania do nienawiści, przykład
ochrony małoletnich i ochrony konsumenta wybrałam w celu pogłębienia
problematyki występowania barier w swobodnym przepływie usług. Z tej
perspektywy zwracam uwagę na to, w jakim zakresie państwa członkowskie
wykraczają poza minimum przewidziane w dyrektywie AUM. Wybór
ochrony małoletnich jest podyktowany wprowadzeniem odrębnych rozwiązań w tym zakresie dla usług na żądanie. Z tego względu postanowienia
dotyczące promocji utworów europejskich również zasługują na zbadanie
pod kątem różnic między rozwiązaniami krajowymi, ale omówiłam to
w rozdziale V, ponieważ zagadnienie to nie łączy się bezpośrednio z problemem występowania barier w swobodnym przepływie usług na żądanie. Postanowienia dotyczące ochrony konsumentów są o tyle innym przykładem,
że w dyrektywie należą do grupy przepisów znajdujących zastosowanie
w jednakowym stopniu do usług linearnych i nielinearnych. Można moim
zdaniem twierdzić, że szczególnie w tych obszarach poszukuje się nowych
rozwiązań. Jednym z przykładów jest zachęcanie do samoregulacji i współregulacji, ogólnie w zakresie dziedzin koordynowanych, ale prześledziłam
to zwłaszcza przy omawianiu wskazanych rozwiązań krajowych. Uwagi
o charakterze prawnoporównawczym zawarłam na końcu rozdziału VII,
natomiast w ramach ogólnych wniosków końcowych podjęłam próbę całościowej oceny regulacji dotyczącej usług na żądanie, z uwzględnieniem
perspektyw na przyszłość. Osią przeprowadzonych w pracy rozważań jest
analiza dogmatyczna postanowień dyrektywy AUM na tle przepisów traktatowych, z uwzględnieniem kontekstu kształtowania się aktualnej regulacji
oraz towarzyszącego jej orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W szerokim zakresie zebrano tzw. soft law, akty o charakterze
niewiążącym w Unii Europejskiej, próbując w ten sposób określić ramy dla
kształtowania krajowego prawa mediów. Tam, gdzie jest to uzasadnione,
uwzględniłam międzynarodowe konwencje oraz dorobek wypracowany
w ramach Rady Europy. Przy omawianiu implementacji dyrektywy nacisk
położyłam na stanowiska i rolę krajowych organów regulacyjnych oraz na
istniejącą praktykę.
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Rozdział I
Ramy prawne jednolitego rynku audiowizualnych
usług medialnych
1. Swoboda przepływu usług medialnych w prawie Unii
Europejskiej
Traktatowa swoboda świadczenia usług obejmuje prowadzenie transgranicznej działalności gospodarczej o charakterze tymczasowym i co do zasady
odpłatnej. Według modelowego wzorca, wynikającego z art. 56 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, obejmuje to przypadki, w których
usługodawca przemieszcza się do innego państwa członkowskiego w celu
realizacji świadczenia. W latach 80., w wyroku w sprawie Luisi Carbone3
Trybunał Sprawiedliwości uznał, że zakazem ograniczeń w swobodzie
świadczenia usług objęci są również usługobiorcy przemieszczający się do
innego państwa członkowskiego w celu odebrania usług. Z kolei wariant,
w którym nie przemieszcza się ani usługodawca, ani usługobiorca, a jedynie
sama usługa, nabrał szczególnego znaczenia w związku z rozwojem jednolitego rynku cyfrowego. Przed erą cyfrową jednym z typowych przykładów
usług świadczonych w ten sposób było nadawanie telewizyjne. Szczególną
cechą tego typu usług jest to, że uwaga nie koncentruje się na przesłance
tymczasowości ich świadczenia w innym państwie członkowskim, podobnie
jak w przypadku usług hazardowych, np. świadczonych przez Internet4.
Kluczowe znaczenie ma fakt, że dany podmiot prowadzi stałą działalność
3

Wyrok TS z dnia 31 stycznia 1984 r. w sprawach połączonych C-286/82 i C-26/83, Graziana
Luisi i Giuseppe Carbone, Zb. Orz. 1984, s. 377.
4 Zob. E. Skrzydło-Tefelska, Nowe wyroki TS w sprawie organizacji gier hazardowych, cz. I, EPS
2013, nr 1, s. 39.
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gospodarczą w jednym państwie członkowskim, a w innym państwie można
korzystać z jego usług. W zakresie zastosowania art. 56 TFUE, zgodnie
z orzecznictwem TS, zakazane są wszelkie środki, które zakazują korzystania
ze swobody świadczenia usług, ograniczają je lub zmniejszają ich atrakcyjność5. Wprowadzanie takich ograniczeń możliwe jest jedynie w ramach
przewidzianych w art. 52, do stosowania którego odsyła art. 62 TFUE, oraz
w świetle wykładni TS dotyczącej powoływania się przez państwa członkowskie na ważne względy interesu publicznego, nieujęte w traktatach6.
Jeszcze w latach 70. Trybunał Sprawiedliwości w przełomowym orzeczeniu
wskazał, że usługi nadawcze są objęte zakresem zastosowania swobody
świadczenia usług, i tym samym otworzył drogę do zastosowania w sektorze
nadawczym traktatowych zasad dotyczących znoszenia barier w działalności
transgranicznej7. Z dorobku orzecznictwa przyjętego w okresie rozwoju
przekazu satelitarnego i kablowego wynika, że bariery na rynku wewnętrznym powstawały ze względu na przykład na monopol w zakresie nadawania
(Sacchi), regulacje prawnoautorskie (Coditel) czy regulacje dotyczące reklam
(Debauve, Bond van Adverteerders)8. Część ograniczeń TS uznał za uzasadnione, na przykład pod warunkiem ich stosowania bez względu na pochodzenie usług. Podkreślenie gospodarczych aspektów działalności medialnej
i powiązanie ich z problemami na rynku wewnętrznym uzasadniało podjęcie
działań prawodawczych i przyjęcie tzw. dyrektywy o telewizji bez granic
w 1989 r.9 W sferze polityki kulturalnej czy mediów jako takich Wspólnota
5

Tak Trybunał intepretuje zakaz ograniczeń w najnowszym orzecznictwie; por. np. pkt 45 wyroku
z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie C-463/13, Stanley International Betting Ltd, Stanleybet
Malta Ltd, niepubl.
6 Szerzej na temat koncepcji ograniczenia w swobodzie świadczenia usług: E. Skrzydło-Tefelska
(w:) Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz, t. I, pod red. A. Wróbla, D. Miąsika,
N. Półtorak, Warszawa 2012, s. 936.
7 Wyrok TS z dnia 30 kwietnia 1974 r. w sprawie 155/73, Giuseppe Sacchi, Zb. Orz. 1974, s. 409.
8 Wyroki TS: z dnia 18 marca 1980 r. w sprawie C-62/79, SA Compagnie générale pour la diffusion
de la télévision, Coditel, and others v. Ciné Vog Films and others, Zb. Orz. 1980, s. 881; z dnia
18 marca 1980 r. w sprawie C-52/79, Procureur du Roi v. Marc J.V.C. Debauve and others, Zb. Orz.
1980, s. 833; z dnia 26 kwietnia 1988 r. w sprawie C-352/85, Bond van Adveerterders i inni
p. Królestwu Niderlandów, Zb. Orz. 1988, s. 2085.
9 Dyrektywa Rady z dnia 3 października 1989 r. w sprawie koordynacji niektórych przepisów
ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich, dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej, Dz. Urz. WE L 298 z 17.10.1989, s. 23–30, Dz. Urz.
UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 1, s. 224–331.
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nie miała wcześniej i nie ma nadal kompetencji do wydawania środków
harmonizujących. W traktacie z Maastricht dodano wprawdzie przepis dotyczący kultury (obecnie art. 167 TFUE10), ale, co uwydatniono w traktacie
lizbońskim, kompetencje te należą do kompetencji wspierających, uzupełniających i koordynujących działania państw członkowskich. Dyrektywa
o telewizji bez granic została natomiast wydana na podstawie dawnego
art. 57 ust. 2 TEWG (po zmianach art. 47 ust. 2 TWE, obecnie art. 53 ust. 1
TFUE), pozwalającego na przyjęcie środków mających na celu ułatwianie
podejmowania działalności w zakresie świadczenia usług w rozumieniu
traktatowym. W tym celu kluczowym rozwiązaniem jest przyjęta w dyrektywie o telewizji bez granic zasada państwa pochodzenia, pozwalająca na
świadczenie usług w całej Unii, z uwzględnieniem zasady kontroli ze strony
organów tylko jednego państwa członkowskiego.
Doświadczenia z pierwszych lat stosowania dyrektywy spowodowały doprecyzowanie kryteriów określania jurysdykcji państwa, które wprowadzono
w dyrektywie w 1997 r.11 W konsekwencji zaproponowanych rozwiązań na
rynku państw członkowskich mogły pojawić się usługi świadczone przez
usługodawców z innych państw, co oznacza większą konkurencję. Usługi
nadawcze charakteryzował potencjał, jeśli chodzi o przekaz transgraniczny.
Wyróżniały się one również tym, że ich istotą było przekazywanie treści
programowych, a „zawartość” programów, jak również związanych z nimi
reklam, mogła być przyczyną obiekcji w państwach członkowskich, ze
względu na ochronę porządku publicznego czy ochronę konsumentów,
a nawet ze względu na politykę kulturalną12. W dyrektywie o telewizji bez
granic trzeba było stworzyć ramy dla wyważenia racji ekonomicznych i polityki prowadzonej w państwie członkowskim.
Podobny potencjał dla działalności transgranicznej na jednolitym rynku
miał i ma Internet jako platforma komunikacyjna. W tym obszarze w Unii
10

Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę
Europejską, sporządzony w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r., Dz. U. z 2009 r. Nr 203, poz. 1569.
11 P. Aubry, The Television Without Frontiers' Directive, Cornerstone of the European Broadcasting
Policy, EAO, Strasbourg 2000, s. 4. http://www.global.asc.upenn.edu/fileLibrary/PDFs/18_
valcke_reading1.pdf.
12 Wyrok z dnia 25 lipca 1991 r. w sprawie C-288/89, Stichting Collectieve Antennevoorziening
Gouda I inni, p. Comissariaat voor de Media, ECR 1991, s. I-4007.
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Katarzyna Klafkowska-Waśniowska − doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze
Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu; wykłada prawo Unii Europejskiej, prawo i politykę audiowizualną w UE oraz prawo autorskie; wyróżniona w konkursie „Złote Skrzydła” zorganizowanym przez „Gazetę Prawną” w 2009 r. za monografię Prawa do nadań programów radiowych i telewizyjnych w prawie autorskim (Warszawa 2008); w swojej pracy
badawczej zajmuje się problematyką mediów audiowizualnych i nowych technologii;
autorka wielu publikacji, w których łączy zainteresowanie prawem Unii Europejskiej,
prawem autorskim i rozwojem mediów.
Monografia stanowi kompleksowe opracowanie dotyczące tzw. usług nielinearnych, czyli nowych form oferowania audycji audiowizualnych traktowanych jako konkurencyjne
w stosunku do telewizji. Autorka przedstawia krytyczną analizę ram prawa Unii Europejskiej odnoszących się do świadczenia audiowizualnych usług medialnych na żądanie,
pod kątem realizacji celów jednolitego rynku oraz wpływu na kształtowanie regulacji
medialnych w państwach członkowskich.
Obok prezentacji aktualnego stanu prawnego i zestawienia wymogów prawa unijnego
z rozwiązaniami przyjmowanymi w państwach członkowskich, liczne uwagi poświęcono ocenie przyjętej prawie przed dekadą regulacji i propozycjom jej zmian.
Publikacja będzie cennym źródłem informacji zarówno dla pracowników administracji i prawników praktyków zajmujących się prawem gospodarczym Unii Europejskiej,
prawem mediów oraz prawem nowych technologii, jak i dla pracowników naukowych
oraz studentów prawa, europeistyki, dziennikarstwa i nauk o mediach.
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