UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 17 marca 2011 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji
oraz niektórych innych ustaw
Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu
4 marca 2011 r. ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz niektórych innych
ustaw, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:
1)

w art. 1 w pkt 1 w lit. a i b skreśla się wyrazy "oraz audiowizualnych usług
medialnych na żądanie";

2)

w art. 1:
a) w pkt 5, w art. 3a wyrazy ", art. 18a, art. 20d i art. 20e" zastępuje się wyrazami
"i art. 18a",
b) skreśla się pkt 24;

3)

w art. 1 w pkt 6, w art. 4 w pkt 1 skreśla się wyrazy "albo audiowizualnej usługi
medialnej na żądanie";

4)

w art. 1 w pkt 6, w art. 4 w pkt 2 skreśla się wyrazy "w ramach audiowizualnej
usługi medialnej na żądanie";

5)

w art. 1 w pkt 6, w art. 4 w pkt 4 skreśla się wyrazy "albo dostawcą audiowizualnej
usługi medialnej na żądanie";

6)

w art. 1 w pkt 6, w art. 4 skreśla się pkt 7 i 10;

7)

w art. 1 w pkt 6, w art. 4 pkt 11 otrzymuje brzmienie:
"11) dostarczaniem usługi medialnej jest jej rozpowszechnianie;";
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8)

w art. 1 w pkt 7 w lit. b w tiret pierwszym, w pkt 3 wyrazy "wykazu
audiowizualnych usług medialnych na żądanie, zwanego dalej "wykazem", jak
również prowadzenie tego rejestru i wykazu" zastępuje się wyrazami "prowadzenie
tego rejestru";

9)

w art. 1 w pkt 7 w lit. b w tiret drugim, w pkt 5 skreśla się wyrazy "oraz
audiowizualnych usług medialnych na żądanie";

10)

w art. 1 w pkt 9, w ust. 2:
a) wyrazy "dostawcy usługi medialnej" zastępuje się wyrazem "nadawcy",
b) wyrazy "tego dostawcy" zastępuje się wyrazami "tego nadawcy";

11)

w art. 1 w pkt 14, w art. 16 w ust. 5 skreśla się wyrazy "i nie mogą zajmować
więcej niż 2 minuty w ciągu godziny zegarowej";

12)

w art. 1 w pkt 19, w ust. 1 wyrazy "sprzecznych z moralnością i dobrem
społecznym" zastępuje się wyrazami "naruszających godność człowieka";

13)

w art. 1 po pkt 22 dodaje się pkt 22a w brzmieniu:
"22a) w art. 20b w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
"3) inne mecze z udziałem reprezentacji Polski w piłce nożnej w ramach
oficjalnych rozgrywek oraz mecze z udziałem polskich klubów
w ramach Ligi Mistrzów i Ligi Europejskiej.";";

14)

w art. 1 w pkt 23, w art. 20c ust. 4 otrzymuje brzmienie:
"4. Nadawca realizujący prawo do krótkiego sprawozdania może nadać
udostępnione mu zgodnie z ust. 3 fragmenty w okresie 24 godzin,
w ogólnych audycjach informacyjnych lub umieszczonych przy nich
informacyjnych serwisach sportowych, trzykrotnie w danym programie,
w wymiarze krótkiej informacji o wydarzeniu, nie dłuższej niż 90 sekund, pod
warunkiem wyraźnego podania źródła.";
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15)

w art. 1 w pkt 27 wyrazy "Dostawca usługi medialnej" zastępuje się wyrazem
"Nadawca";

16)

w art. 1 w pkt 29 wyrazy ", rozprowadzanie programów oraz udostępnianie
publiczne audiowizualnych usług medialnych na żądanie" zastępuje się wyrazami
"i rozprowadzanie programów";

17)

w art. 1 skreśla się pkt 31 i 35;

18)

w art. 1 w pkt 36, w art. 46:
a) we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyrazy "oraz wykazu
udostępnianych publicznie audiowizualnych usług medialnych na żądanie",
b) w pkt 1 i 2 skreśla się wyrazy "i wykazu",
c) część wspólna otrzymuje brzmienie:
"– uwzględniając możliwość prowadzenia rejestru oraz zgłaszania do niego
wniosków

w

przejrzystości

systemie
i

teleinformatycznym,

kompletności

zapisu

konieczność

informacji

zapewnienia

znajdujących

się

w rejestrze oraz sprawność postępowania rejestracyjnego, a także nieobciążanie
dostawców

usług

medialnych

utrudnieniami

w zakresie

wykonywanej

działalności.";
19)

w art. 1 w pkt 39 skreśla się lit. b;

20)

w art. 1 w pkt 40, w art. 53a w ust. 1:
a) skreśla się wyrazy "lub udostępnia publicznie audiowizualną usługę medialną
na żądanie",
b) skreśla się wyrazy "lub wykazu";

21)

w art. 3, w pkt 1 skreśla się wyrazy "oraz audiowizualnych usług medialnych na
żądanie";
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22)

w art. 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Dostawca usługi medialnej rozpowszechniający program telewizyjny wyłącznie
w systemie teleinformatycznym w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy oraz
operator rozprowadzający program w sposób bezprzewodowy, który nie
wymaga rezerwacji częstotliwości na podstawie koncesji wydanej przed dniem
wejścia w życie niniejszej ustawy, może świadczyć taką usługę medialną bez
uzyskania wpisu do rejestru, nie dłużej jednak niż przez 3 miesiące od dnia
wejścia w życie niniejszej ustawy. Przepisy art. 44–45 ustawy, o której mowa
w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się odpowiednio.";

23)

skreśla się art. 7;

24)

w art. 12 w pkt 2 wyrazy "pkt 8, 20 i 24" zastępuje się wyrazami "pkt 8 i 20".
MARSZAŁEK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ

Uzasadnienie
Na posiedzeniu w dniu 17 marca 2011 r. Senat zajął stanowisko w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz niektórych innych ustaw i uchwalił do niej
24 poprawki.
Zasadniczym celem nowelizacji przedmiotowej ustawy jest implementacja
dyrektywy 2007/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 grudnia 2007 r.
zmieniającej dyrektywę Rady 89/552/EWG w sprawie koordynacji niektórych przepisów
ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, dotyczących
wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej (dyrektywa o audiowizualnych
usługach medialnych) – ujednolicona dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady
2010/13/UE z dnia 10 marca 2010 r.
Dyrektywa zawiera regulacje dotyczące nie tylko telewizji tradycyjnej, ale także tej,
która nadawana jest w Internecie. Ponadto obejmuje ona swoim zakresem również usługi
audiowizualne na żądanie, czyli treści, które udostępniane są odbiorcy na jego życzenie
z katalogu dostawcy.
W toku prac nad przedmiotową ustawą pojawiły się wątpliwości i obawy dotyczące
tego, że jej przepisami mogą zostać objęci wszyscy usługodawcy, a zwłaszcza osoby, które
funkcjonują w Internecie zarówno prywatnie, jak i w związku z prowadzoną działalnością
gospodarczą.
W związku z powyższym Senat postanowił przyjąć jedynie te rozwiązania, które
mają na celu implementację wymienionej dyrektywy w odniesieniu do klasycznej telewizji.
W tym celu Senat przyjął poprawki nr 1-10 oraz 14-24, które usuwają z przedmiotowej
ustawy regulację dotyczącą audiowizualnych usług medialnych na żądanie.
Wprowadzając powyższe zmiany Senat uznał za zasadne uwzględnienie zaistniałych
obaw osób świadczących usługi audiowizualne w Internecie, a jednocześnie stworzenie
możliwości

podjęcia

prac

nad

implementacją

powołanej

dyrektywy

w

zakresie

audiowizualnych usług medialnych na żądanie tak, aby przyjęcie tych regulacji mogło być
poprzedzone wnikliwą analizą niezbędnego zakresu implementacji, szeroką debatą oraz, aby
wprowadzone rozwiązania nie budziły wątpliwości i w sposób jednoznaczny wskazywały
zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy.
Ponadto przyjmując poprawkę nr 11 Senat uznał za celowe zniesienie ograniczenia
czasowego, do 2 minut w ciągu godziny, dotyczącego nadawania ogłoszeń przez nadawcę
w ramach autopromocji pomiędzy audycjami.
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Senat uznał za zasadne także przyjęcie poprawki nr 12, która powoduje, że zamiast
działań sprzecznych z moralnością i dobrem społecznym, audycje nie będą mogły
propagować działań naruszających godność człowieka.
Senat przyjął poprawkę nr 13 w celu uwzględnienia, iż mecze z udziałem polskich
klubów rozgrywane są w ramach Ligi Mistrzów oraz Ligi Europejskiej, a nie Pucharu UEFA.

