
M edia internetowe, platformy spo ecz-

no ciowe, serwisy dostarczaj ce tre-

ci audiowizualne na danie zdynamizowa y 

rozwój rynku kreatywnego i mediów w Eu-

ropie. U ytkownicy tych platform, dysponu-

j cy dost pem do internetu, w ka dej chwili 

i z ka dego miejsca mog  uzyska  doj cie do 

wszelkich – prawie nieograniczonych – tre ci. 

Dynamice rozwoju technologii staraj  si  do-

trzyma  kroku krajowi ustawodawcy, a tak e 

– wobec transgranicznej natury przep ywów 

zawarto ci – tak e organizacje paneuropej-

skie kreuj ce wspólne standardy w obszarze 

mediów. Pilniej potrzeby harmonizacji oraz 

przystosowania regulacji „ wiata analogowe-

go” do epoki cyfrowej wymagaj  kluczowe 

dla mediów i – szerzej – dla kultury obszary 

audiowizualny, konkurencji czy praw podsta-

wowych. Rada Europy (dalej: RE) i Unia Eu-

ropejska (dalej: UE) podj y w 2017 r. debat  

o fundamentalnym znaczeniu dla demokracji, 

jakim sta a si  walka z tzw. postprawd  i nie-

legalnymi tre ciami w sieci, w tym z mow  

nienawi ci. S u y temu tak e projekt moder-

nizacji unijnej dyrektywy o audiowizualnych 

us ugach medialnych. Zmiana dyrektywy ma 

na celu wzmocnienie sektora audiowizualnego 

w Europie oraz pluralizm mediów, a tak e lep-

sz  ochron  praw podstawowych. 

Sta ym wyzwaniem pozostaj  dzia ania 

w zakresie ochrony pluralizmu i niezale no ci 

mediów, które s  przedmiotem analiz Monitora 

Pluralizmu Mediów prowadzonych od 2014 r. 

na zlecenie Komisji Europejskiej (dalej: KE). 

Szczególnie wa ne s  dzia ania monitoruj ce, 

podejmowane przez RE i UE we wspó pracy 

z partnerami bran owymi i pozarz dowymi, 

identyÞ kuj ce sytuacje zagro e  dla dzienni-

karzy w Europie, a prowadzone przez nowo 

utworzone platformy online. 

Pogarsza si  sytuacja dziennikarzy 
w Europie
Sytuacja dziennikarzy w Europie, jak wskazuj  

m.in. raporty organizacji Reporterzy bez Gra-

nic, cz sto nie napawa optymizmem1. Podobne 

1 2017 Press Freedom Index – ever darker world map, https://rsf.org/en/2017-press-freedom-index-ever-darker-

world-map [dost p: 7.01.2018].
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2 https://mappingmediafreedom.org/plus/index.php/about/ [dost p: 27.12.2017].
3 About the Platform for the Protection of Journalism and Safety of Journalism, https://www.coe.int/en/web/

media-freedom/the-platform [dost p: 27.12.2017].
4 http://www.rcmediafreedom.eu/Tools/Monitoring-tools [dost p: 27.12.2017].
5 Mapping Media Freedom Q1/Q2 2017, https://www.indexoncensorship.org/wp-content/uploads/2017/09/

MMF-Q1-Q2-2017-REPORT_V2.pdf [dost p: 7.01.2018].
6 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 27 pa dziernika 2016 r. w sprawie sytuacji dziennikarzy w Tur-

cji, 27.10.2016, P8_TA(2016)0423, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA-

+P8-TA-2016-0423+0+DOC+XML+V0//PL [dost p: 7.01.2018].
7 Attacks against journalists and media freedom in Europe, Parliamentary Assembly Resolution 2141 (2017), 

http://semantic-pace.net/tools/pdf.aspx?doc [dost p: 27.12.2017].
8 European Parliament resolution of 6 July 2017 on the 2016 Commission Report on Turkey,  P8_TA-PROV(2017)0306 

[dost p: 7.01.2018].
9 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 27 pa dziernika 2016 r. w sprawie sytuacji dziennikarzy w Turcji.
10 Committee of Ministers Committee of Ministers of the Council of Europe, Reply to “Attacks against jour-

nalists and media freedom in Europe” – PA Recommendation 2097 (2017), 11 September 2017, http://assembly.

coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?Þ leid=24020&lang=en [dost p: 7.01.2018].

wnioski p yn  z monitoringu prowadzonego za 

pomoc  Index of Censorship – Mapping Me-

dia Freedom (dalej: MMF), platformy online 

umo liwiaj cej przegl d bie cych informacji 

z 42 krajów europejskich2. Monitoring prowa-

dzony przez Rad  Europy, Uni  Europejsk  

oraz organizacje dziennikarskie i pozarz dowe 

sta  si  wa nym instrumentem wsparcia nieza-

le nego dziennikarstwa i ochrony poszczegól-

nych dziennikarzy w sytuacjach zagro e . S u  

temu m.in. inicjatywy RE i UE wykorzystuj ce 

internet, jak wspomniana MMF czy utworzona 

przez RE i organizacje partnerskie Platforma 

dla Ochrony Dziennikarzy i Bezpiecze stwa 

Dziennikarzy (Platform for the Protection of

Journalism and Safety of Journalism – PPJSJ)3. 

Platformy umo liwiaj  obserwowanie na bie-

co sytuacji mediów w krajach RE i UE oraz 

kandyduj cych i s siednich, dostarczaj c ak-

tualnych informacji dotycz cych zagro e  dla 

wolno ci wypowiedzi oraz przypadków prze-

mocy wobec dziennikarzy i pracowników me-

diów4. W aktualnym raporcie MMF5 odnotowa-

no 571 przypadków zagro e  wolno ci mediów 

w 2017 r. – najwi cej w Rosji (108) i Turcji (89). 

Zg oszono 287 przypadków n kania, cyberprze-

mocy i znies awienia, 204 aktów zatrzyma  

i aresztowa  dziennikarzy (najwi cej w Turcji 

i Rosji), 114 przypadków utraty pracy z powo-

dów pozamerytorycznych oraz 5 przypadków 

zabójstw dziennikarzy (wszystkie z Rosji). Tur-

cja, Rosja i Bia oru  zosta y wskazane jako kra-

je, w którym systemowo, za pomoc  rodków 

prawnych, t umi si  wolno  s owa. 

Konkretne przypadki zagro e  wolno ci 

mediów oraz ataków na dziennikarzy staj  si  

przedmiotem debaty przedstawicieli parlamen-

tów krajowych w Zgromadzeniu Parlamentar-

nym Rady Europy (dalej: ZPRE)6. Dzieje si  

tak szczególnie cz sto w odniesieniu do Rosji, 

Krymu (po aneksji przez Rosj ), Ukrainy, Turcji, 

Azerbejd anu, a tak e sytuacji w Grecji Polsce 

czy na W grzech7. Podobna aktywno  cechuje 

Parlament Europejski. Sytuacja w Turcji by a 

przedmiotem rezolucji PE8, w której europarla-

mentarzy ci wyra aj  zaniepokojenie eskalacj  

zagro e  dla wolno ci s owa i mediów w tym 

kraju pod rz dami prezydenta Erdogana. Podob-

n  rezolucj  przyj  PE w 2016 r. oraz Zgroma-

dzenie Parlamentarne Rady Europy (ZPRE)9. 

Rekomendacj  w sprawie ataków na dziennika-

rzy i wolno  mediów w Europie  wystosowa  

te  Komitet Ministrów RE10, w którym zapowia-

da wsparcie (tak e Þ nansowe) dla wspomnianej 

wy ej platformy utworzonej przez Rad  Europy, 

która monitoruje sytuacj  dziennikarzy. 
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12 European Parliament, Media Law in Hungary. Resolution of 10.03.2011 (2011/2510 RSP. P7_TA(2011) 

0094 [dost p: 27.12.2017].
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2014 Pilot Implementation – Results, http://monitor.cmpf.eui.eu/results-2014/ [dost p: 27.12.2017]; Media Plura-

lism Monitor 2015 – Results, http://monitor.cmpf.eui.eu/mpm2015/results/; Media Pluralism Monitor 2016 – Re-

sults, http://cmpf.eui.eu/media-pluralism-monitor/mpm-2016-results/ [dost p: 27.12.2017]. Zaplanowano dalsze 
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prepared for the European Commission DG Information Society and Media, SMART 007A 2007-0002, Leuven, April 

2009, http://ec.europa.eu/information_society/media_taskforce/doc/pluralism/pfr_report.pdf [dost p: 7.01.2018].
16 Media Pluralism Monitor, http://cmpf.eui.eu/media-pluralism-monitor/ [dost p: 7.01.2018].
17 Tam e, http://cmpf.eui.eu/media-pluralism-monitor/mpm-2016-results/ [dost p: 7.01.2018].
18 Tam e, http://cmpf.eui.eu/media-pluralism-monitor/mpm-2016-results/basic-protection/ [dost p: 7.01.2018].

Zagro enia pluralizmu i niezale no ci 
mediów w Europie – wyniki raportu 
Monitora Pluralizmu Mediów z 2016 r.
Ochrona pluralizmu mediów oraz pluralizmu 

w mediach jest jednym z najwa niejszych wy-

zwa  wspó czesnej polityki medialnej, przy 

czym najwi cej emocji budzi struktura w asno-

ciowa sektora mediów11. Przyk adami wp ywu 

wiata polityki na rynek mediów s  procesy rena-

cjonalizacji obserwowane na W grzech12 czy te  

zapowiedzi rz du w Polsce dotycz ce dekoncen-

tracji sektora mediów i jego „repolonizacji”13. 

Trzeci z kolei Monitor Pluralizmu Mediów 

2016 (Media Pluralism Monitor, dalej: MPM 

2016)14, ukazuj cy sytuacj  mediów w krajach 

cz onkowskich i ubiegaj cych si  o akcesj  

do UE, a prowadzony na zlecenie Komisji od 

2014 r., mo na w tym kontek cie uzna  za kom-

pleksowe podej cie do badania poziomu plura-

lizmu mediów. uwzgl dniaj ce wieloaspektowe 

poj cie pluralizmu mediów. MPM jako anali-

tyczne narz dzie badawcze zosta  przetestowa-

ny w dwóch badaniach pilota owych w latach 

2014–2015 opartych na zaleceniach studium 

ekspertów z 2009 roku15. Obejmuje dwadzie-

cia wska ników ryzyka w czterech obszarach: 

ochrona podstawowa (basic protection), plura-

lizm rynku (market plurality), niezale no  po-

lityczna (political independence) oraz spo eczna 

inkluzywno  (social inclusiveness). Monitor 

Pluralizmu Mediów uwzgl dnia szerokie spek-

trum rodzajów mediów (publiczne, komercyjne 

i rodowiskowe) oraz specyÞ k  ich dzia alno ci 

zale n  od ekonomicznych, geograÞ cznych, po-

litycznych i kulturowych warunków rozwoju16. 

Sytuacj  pod k tem wszystkich 20 kryteriów 

w czterech kategoriach ukazuj  poszczególne 

raporty krajowe.

Wyniki MPM 2016 zosta y wygenerowane 

na podstawie danych uzyskanych z 30 krajów, 

czyli od wszystkich dotychczasowych cz on-

ków UE oraz dwóch ubiegaj cych si  o akcesj  

(Czarnogóra i Turcja)17. W kategorii podstawo-

wej, obejmuj cej wska niki dotycz ce wolno-

ci wypowiedzi, prawa do informacji, dost pu 

do ró nych mediów (tak e internetu) oraz stan-

dardów dziennikarskich i ich ochrony, a tak e 

niezale no ci cia  nadzoruj cych, odnotowano 

niskie i rednie ryzyko w wi kszo ci krajów. 

Wysokie dotyczy o g ównie Turcji18. 

Kategoria dotycz ca niezale no ci politycz-

nej zosta a rozci gni ta na kilka obszarów – od 

relacji mediów ze wiatem w adzy politycznej 

(polityczna kontrola nad mediami, niezale -

no ci mediów publicznych, regulacje krajowe 

i wsparcie mediów), po autonomi  redakcji 
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19 Tam e, http://cmpf.eui.eu/media-pluralism-monitor/mpm-2016-results/political-independence/ [dost p: 

7.01.2018].
20 Tam e, http://cmpf.eui.eu/media-pluralism-monitor/mpm-2016-results/social-inclusiveness/ [dost p: 7.01.2018].
21 Tam e, http://cmpf.eui.eu/media-pluralism-monitor/mpm-2016-results/market-plurality/ [dost p: 7.01.2018].
22 Dyrektywa przyj ta w 2007 r. zosta a skodyÞ kowana w 2010 r.; Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 

i Rady 2010/13/UE z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonaw-

czych i administracyjnych pa stw cz onkowskich dotycz cych wiadczenia audiowizualnych us ug medialnych 

(dyrektywa o audiowizualnych us ugach medialnych), wersja ujednolicona, DZ.U. UE L 91/1, 15.4.2010.
23 Revision of the Audiovisual Media Services Directive (AVMSD), https://ec.europa.eu/digital-single-market/

en/revision-audiovisual-media-services-directive-avmsd [dost p: 7.01.2018].
24 Tam e. 

i zachowania mediów w procesie demokratycz-

nych wyborów. W tej kategorii odnotowano 

szereg zagro e  na poziomie wysokiego ryzyka 

w pa stwach Europy Wschodniej, Centralnej 

i Po udniowej, zw aszcza w wymiarze politycz-

nej kontroli nad mediami oraz instrumentali-

zacji mediów publicznych. Niepokój budzi te  

niski poziom autonomii redakcyjnej, gdzie poza 

stref  ryzyka znalaz o si  zaledwie kilka krajów 

(Belgia, Holandia, Estonia, Niemcy, Portugalia 

i Szwecja)19. 

Niezwykle istotna kategoria spo ecznej in-

kluzywno ci zosta a przeanalizowana w trzech 

p aszczyznach: dost pu do mediów przez mniej-

szo ci, osoby niepe nosprawne oraz kobiety; 

ró norodno ci mediów (dost p do mediów lokal-

nych/regionalnych i rodowiskowych typu com-

munity); edukacji medialnej. Ryzyko oraz rodza-

je i poziom zagro e  w tych kategoriach wyst -

puj  w ró nym nat eniu we wszystkich krajach 

Unii. Linia podzia u nie przebiega tu pomi dzy 

krajami „starej” i „nowej” Unii czy te  mi dzy 

po udniem i pó noc  Europy. Przyk ad stanowi 

kwestia dost pu do mediów przez mniejszo ci, 

gdzie obok siebie na poziomie wysokiego ryzyka 

znalaz y si  – obok Turcji i Grecji – Niemcy, Ir-

landia i Finlandia. Podobnie w kategorii dost pu 

do mediów przez kobiety (reprezentacja w cia-

ach zarz dczych) w streÞ e wysokiego ryzyka 

s siaduj  ze sob  Turcja, Czechy, Litwa, Polska 

i S owenia. Niepokój budzi niski poziom eduka-

cji medialnej w Turcji i krajach ba ka skich, ale 

te  we W oszech i na Malcie20. 

Najwi kszy poziom zagro e  w ró nych 

wymiarach raport MPM 2016 odnotowa  w ka-

tegorii pluralizmu rynkowego (w asno ciowe-

go)21. W wi kszo ci krajów, zw aszcza Europy 

Wschodniej i Centralnej oraz na Ba kanach, 

równie  w Wielkiej Brytanii, Irlandii oraz 

Skandynawii, wyst puje wysokie ryzyko kon-

centracji horyzontalnej, w zwi zku z czym pre-

sja komercyjna i wp yw w a cicieli na zawar-

to  mediów jest najwi ksza. Poza stref  takie-

go ryzyka znajduje si  znikoma cz  pa stw, 

g ównie Europy Zachodniej i Pó nocnej (Dania, 

Holandia, Francja, Portugalia). 

Modernizacja dyrektywy 
o audiowizualnych us ugach 
medialnych
Po dekadzie obowi zywania przepisów dyrek-

tywy o audiowizualnych us ugach medialnych22 

Komisja Europejska w maju 2016 r.23 przedsta-

wi a projekt zmian tego dokumentu, najwa niej-

szego z punktu widzenia transgranicznej dzia-

alno ci nadawców telewizyjnych i Þ rm sektora 

us ug audiowizualnych. Dyrektyw  uchwalon  

w 1989 r., znan  jako Telewizja bez Granic, 

znowelizowano w 1997 r. i ponownie zmoder-

nizowano w 2007 r., w cznie ze zmian  nazwy 

na obecn  dyrektyw  o audiowizualnych us u-

gach medialnych (Audiovisual Media Services 

Directive, dalej: AVMSD)24. W zasi gu nowych 

przepisów dyrektywy w 2007 r. znalaz y si  

wtedy przekazy na danie (video on demand, 

VoD) oraz nowe formy przekazów handlowych 
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25 Por. A. Herold, The New Audiovisual Media Services Directive: Empowering Cultural Diversity in the EU 

Internal Market [w:] Rethinking European Media and Communications Policy, red. C. Pauwels, Brussels 2009.
26 Zob. Szóste sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekono-

miczno-Spo ecznego i Komitetu Regionów w sprawie stosowania dyrektywy 89/552/EWG „Telewizja bez Gra-

nic”, Bruksela, 24.10.2007, KOM(2007) 452 wersja ostateczna, s. 4.
27 Revision of the Audiovisual Media Services Directive (AVMSD), https://ec.europa.eu/digital-single-market/

en/revision-audiovisual-media-services-directive-avmsd [dost p: 7.01.2018].
28 Sprawozdanie w sprawie wniosku dotycz cego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniaj cej 

dyrektyw  2010/13/UE w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administra-

cyjnych pa stw cz onkowskich dotycz cych wiadczenia audiowizualnych us ug medialnych ze wzgl du na zmia-

n  sytuacji na rynku (COM(2016)0287–C8-0193/2016–2016/0151(COD)), http://www.europarl.europa.eu/sides/

getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017 0192+0+DOC+XML+V0//PL [dost p: 27.12.2017].
29 Obecnie wszystkie podmioty obj te przepisami AVMSD musz  przeznacza  wi ksz  cz  czasu programo-

wego na produkcj  europejsk  (szczegó owe przepisy s  zawarte w art. 16 i 17 AVMSD).
30 On-demand Audiovisual Markets in the European Union (2016), 27.03.2017, https://ec.europa.eu/digital-

single-market/en/news/demand-audiovisual-markets-european-union-2016 [dost p: 7.01.2018].
31 G. Fontaine, Ch. Grece, Origin of Þ lms and TV content in VOD catalogues in the EU & Visibility of Þ lms on 

VOD services, November 2016, EOA, Ref. Ares(2017)1094601—1/03/2017, http://www.obs.coe.int/document-

s/205595/264623/2016+-+Origin+of+Þ lms+and+TV+content+%28C.+Grece+-+G.+Fontaine%29.pdf/94cab491-

-3cf2-4a76-986c-07065f950c99 [dost p: 7.01.2018].
32 Ch. Dziadul, Spanish TV stations slam Netß ix, HBO, Broadband TV News, 23.11.2017, https://www.

broadbandtvnews.com/2017/11/23/spanish-tv-stations-slam-netß ix-hbo/; J. Krieger, Germany`s FRK wants OTT 

players to pay for carriage, 19.10.2017, https://www.broadbandtvnews.com/2017/10/19/germanys-frk-wants-ott-

players-to-pay-for-carriage/ [dost p: 7.01.2018].

(jak lokowanie produktu)25. Gwa towny proces 

konwergencji i konieczno  dostosowania re-

gu  do wyzwa  ery cyfrowej spowodowa y ko-

nieczno  dostosowania regulacji m.in. w od-

niesieniu do korzystania z us ug telewizyjnych 

za po rednictwem nowych platform cyfrowych 

(us ugi wideo na danie, telewizja internetowa 

oraz us ugi mobilne)26. 

Zarówno projekt zmian przepisów AVMSD 

przedstawiony przez Komisj  Europejsk 27, 

jak i poprawki zg oszone przez poszczególne 

komisje Parlamentu Europejskiego28, aczkol-

wiek czasem ró ni ce si  szczegó ami, maj  

jeden cel i pod aj  w jednym kierunku. Cho-

dzi o wzmocnienie sektora audiowizualnego 

w Europie oraz tworzenie równych warunków 

rozwoju ró nym podmiotom, gwarantuj c ich 

dzia alno  w warunkach pewno ci prawnej. 

Cele spo eczne maj  by  realizowane przez 

regulacje zwi kszaj ce odpowiedzialno  plat-

form internetowych w kierunku lepszej ochro-

ny praw podstawowych, zw aszcza ochrony 

ma oletnich, oraz skuteczniejsze zwalczanie 

nielegalnych tre ci, w tym tre ci nawo uj cych 

do terroryzmu, przemocy lub nienawi ci. 

Wsparcie europejskiej produkcji sektora au-

diowizualnego b dzie zwi kszone przez na o e-

nie obowi zku promocji takiej produkcji przez 

serwisy na danie. W dyrektywie pojawi si  

w tym celu „ma a kwota europejska”29 dla us ug 

VoD zapewniaj ca udzia  produkcji europejskiej 

w wysoko ci 20 proc. w katalogach dostawców 

us ug na danie, podlegaj cych jurysdykcji 

pa stw cz onkowskich, wraz ze zobowi zaniem 

do ich eksponowania oraz wnoszenia wk adu Þ -

nansowego w produkcj  utworów europejskich. 

Liczba u ytkowników serwisów na danie 

ro nie30, wi c powinny te  rosn  ich nak a-

dy w produkcj  europejsk 31. Takie stanowisko 

przyjmuj  nadawcy komercyjni oraz stowarzy-

szenia nadawców kablowych czy reklamy, kry-

tykuj cy obecne przepisy jako „prawn  d ungl ” 

pozwalaj c  bez specjalnych wymaga  zarabia  

w Europie takim gigantom VoD jak Netß ix czy 

Amazon TV32. Nale y zauwa y , e Netß ix pod-

j  ju  wspó prac  w zakresie produkcji z nadaw-



128 Alicja Jaskiernia

33 P. Pallus, Netß ix stawia na Europ , https://businessinsider.com.pl/media/internet/netß ix-tworzy-nowe-
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w 2014 r., https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/audiovisual-regulators [dost p: 7.01.2018].
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[dost p: 7.01.2018].
37 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_9691_2017_INIT&from=PL [do-

st p: 7.01.2018].
38 European Commission adopts 2018 Work Programme, 24 October 2017, https://ec.europa.eu/commission/

news/european-commission-adopts-2018-work-programme-2017-oct-24_en [dost p: 7.01.2018].
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and the Digital Single Markets {COM(2016)288}, SWD(2016)172, https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/
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40 Sprawozdanie z debaty podczas sesji plenarnej PE nt. zwalczania rasizmu, ksenofobii, homofobii i innych 

form nietolerancji, Bruksela, 1 grudnia 2016 r., Sprawozdanie nr 118/2016, https://www.senat.gov.pl/download/

gfx/senat/pl/defaultopisy/294/8/1/118.pdf [dost p: 27.12.2017].
41 Rezolucja PE z dnia 15 czerwca 2017 r. w sprawie platform internetowych i jednolitego rynku cyfrowego 

cami europejskimi, przeznaczaj c w trakcie pi -

ciu ostatnich lat na realizacj  seriali europejskich 

kwot  ponad 1,75 mld dolarów33.

Zmienione zostan  tak e niektóre przepisy 

dotycz ce handlowych przekazów, lokowania 

produktu34 oraz nadawania reklamy. Projekt KE 

proponuje zniesienie obecnie obowi zuj cego 

20-procentowego limitu godzinowego na rzecz 

dobowego w tej samej wysoko ci 20 proc. oraz 

umo liwienie skrócenia czasu pomi dzy bloka-

mi reklamowymi z 30 do 20 minut. Poprawki 

PE przewiduj  pozostanie przy obecnych regu-

lacjach. Dodatkowo proponuje si  zaostrzenie 

zasad reklamowania produktów z wysok  za-

warto ci  kofeiny.

Dyrektywa ma te  wzmocni  wspó prac  

niezale nych organów regulacyjnych, w tym 

pozycj  Europejskiej Grupy Regulatorów do 

spraw Us ug Audiowizualnych (ERGA)35, która 

b dzie wspomaga  KE w opracowywaniu unij-

nych kodeksów post powania dla dostawców 

us ug medialnych.

W maju PE przyj  poprawki do wniosku 

Komisji w zwi zku z przedstawionym projek-

tem36, po czym ogólne podej cie zaakceptowa a 

Rada UE, w którym tak e zaproponowano po-

prawki do tekstu Komisji37. Prace nad ostatecz-

nym kszta tem dyrektywy powinny zako czy  

si  w pierwszym kwartale 2018 roku.

Cywilizowanie „dzikich pól internetu”: 
zwi kszenie odpowiedzialno ci 
platform internetowych, walka 
z postprawd  i mow  nienawi ci
Walka z nielegalnymi tre ciami w sieci, tzw. 

postprawd  i mow  nienawi ci, staje si  jednym

z kluczowych wyzwa  dla rodowisk dzienni-

karskich, a tak e organizacji paneuropejskich 

i pa stw. Problem cywilizowania „dzikich pól 

internetu” staje si  g ówn  kwesti  w agendzie 

polityki medialnej UE i RE38. W zwi zku z tym 

obie organizacje podejmuj  problemy dzia al-

no ci i odpowiedzialno ci platform interneto-

wych39, zw aszcza tych, które dotycz  ochro-

ny ma oletnich, mowy nienawi ci, fa szywych 

wiadomo ci oraz ochrony praw autorskich 

w sieci40. PE w Rezolucji z 15 czerwca 2017 r. 

w sprawie platform internetowych i jednolite-
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43 Stepping up the EU`s efforts to tackle illegal content online, EC – Fact Sheet, MEMOM/17/3522, Brussels, 

28 September 2017, http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-3522_en.htm [dost p: 7.01.2018].
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go rynku cyfrowego41 apeluje do KE i pa stw 

cz onkowskich do intensywniejszych dzia a  

przeciwko rozpowszechnianiu fa szywych 

wiadomo ci w sieci, a same platformy wzywa 

do kreowania skutecznych narz dzi s u cych 

ich zwalczaniu. PE przypomina, e w wiecie 

wirtualnym obowi zuj  takie same standardy 

ochrony praw cz owieka, jak w wiecie rze-

czywistym, w tym prawo do prywatno ci, które 

„ma równie  zastosowanie w dziedzinie me-

diów spo eczno ciowych”. PE zauwa a przy 

tym ogromny potencja  platform cyfrowych 

w zapewnieniu dost pu do dzie  kultury oraz 

rozwoju europejskiego sektora kreatywnego, 

ale podkre la, e ich dzia alno  wymaga za-

gwarantowania wi kszej pewno ci prawnej 

oraz wi kszego poszanowania praw dla pod-

miotów prawa autorskiego.  

Parlamentarzy ci wzywaj  te  platformy do 

wzmocnienia rodków s u cych zwalczaniu 

nielegalnych i szkodliwych tre ci w internecie. 

Domagaj  si  skutecznego usuwania przekazów 

zwi zanych z mow  nienawi ci w celu ochrony 

nieletnich oraz apeluje o zwrócenie szczególnej 

uwagi na problem n kania i przemocy „wobec 

osób znajduj cych si  w najtrudniejszym po o-

eniu”. Nie b dzie to mo liwe bez odpowiednich 

narz dzi, które powinny zapewni  u ytkowni-

kom same platformy online. W rezolucji podkre-

la si , e takie dzia ania nie mog  sta  si  form  

cenzury, gdy  „swobodna wymiana opinii jest 

podstaw  demokracji”, ale te  zaznacza si , e 

gwarancja wolno ci prasy powinna by  rozumia-

na „w odniesieniu do zapewnienia obywatelom 

wiarygodnych informacji”. W tym kontek cie 

PE zach ca Komisj  do „interwencji ustawo-

dawczej” w kwestii ograniczenia upowszechnia-

nia i rozprzestrzeniania fa szywych tre ci. 

Komisja Europejska podj a wiele dzia a  

wobec tego problemu, na razie bez uprzednio 

wspomnianej inicjatywy ustawodawczej. Nale y 

tu odnotowa  wspó prac  z przedsi biorstwami 

mediów spo eczno ciowych w celu zwalczania 

mowy nienawi ci w internecie, analogicznie do 

innych podmiotów medialnych, oraz przyj cie 

w maju 2016 r. przez KE i Þ rmy z sektora IT 

(m.in. Facebook, Twitter, YouTube i Microsoft) 

kodeksu post powania dotycz cego nielegalne-

go nawo ywania do mowy nienawi ci w interne-

cie. Dokument ten ma stanowi  wyraz gotowo ci 

Þ rm technologicznych i platform spo eczno cio-

wych do ponoszenia „zbiorowej odpowiedzial-

no ci za promowanie i sprzyjanie wolno ci s o-

wa w przestrzeni internetowej”42. 

Analiza efektów wdra ania kodeksu poka-

zuje, e tempo walki z nielegaln  zawarto ci  

w sieci wyra nie przyspieszy o. Z informacji43 

i komunikatu Komisji, dotycz cych zwalczania 

tre ci bezprawnych w internecie44 oraz z dwóch 

sprawozda , wynika, e usuwa si  prawie 

60 proc. z nich, z czego wi kszo  eliminuje 

Europol (tre ci zwi zane z terroryzmem) oraz 

system INHOPE (tre ci z seksualnym wyko-

rzystywaniem dzieci)45. W drugim sprawozda-
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niu, og oszonym 31 maja 2017 r., odnotowano 

znacz cy post p: w ci gu jednego roku usuwa 

si  prawie dwukrotnie wi cej zg oszonych nie-

legalnych tre ci i dzieje si  to szybciej, ponie-

wa  udzia  tre ci usuwanych w ci gu 24 godzin 

zwi kszy  si  z 40 proc. do 51 proc.46 Spo ród 

2575 zg osze  z 24 krajów Unii najwi cej do-

tyczy o Facebooka (1273), YouTube`a – 658, 

Twittera – 644. 

Tabela 1. Udzia  usuni tych nielegalnych tre ci 

zwi zanych z mow  nienawi ci wg sprawoz-

da  Komisji Europejskiej z lat 2016–2017

Facebook Twitter YouTube

pierwszy raport 28,3 proc 19,1 proc. 48,5 proc.

drugi raport 66,5 proc. 37,4 proc. 66 proc.

ród o: opracowanie w asne na podstawie sprawoz-

da  Komisji Europejskiej Code of conduct on coun-

tering illegal online hate speech online: First results 

on implementation, EC, December 2016, http://ec.eu-

ropa.eu/information_society/newsroom/image/docu-

ment/2016-50/factsheet-code-conduct-8_40573.pdf, 

Code of conduct on countering illegal hate speech 

online: One year later, June 2017, http://ec.europa.

eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=71674 

[dost p: 27.12.2017]

Dalsze dzia ania KE przewiduj  m.in. prze-

prowadzenie publicznych konsultacji na temat 

rozpowszechniania fa szywych wiadomo ci oraz 

powo anie grupy ekspertów z o onych z przed-

stawicieli platform internetowych, mediów, ro-

dowisk akademickich oraz spo ecze stwa oby-

watelskiego47. Taka inicjatywa ma s u y  wypra-

cowaniu unijnej strategii w kwestii zwalczania 

fake newsów. Konsultacje maj  na celu zebranie 

informacji dotycz cych m.in. wiadomo ci spo-

ecznej dotycz cej dezinformacji online, stopnia 

zaufania do ró nych mediów oraz oceny do-

tychczasowych dzia a  podejmowanych przez 

platformy, Þ rmy medialne i organizacje spo e-

cze stwa obywatelskiego. Andrus Ansip, wice-

przewodnicz cy Komisji do Spraw Jednolitego 

Rynku Cyfrowego podkre li  przy tym koniecz-

no  zrównowa onego podej cia do kwestii dez-

informacji w internecie, które musi uwzgl dnia  

„kwestie wolno ci wypowiedzi, pluralizmu me-

diów oraz prawa dost pu obywateli do zró nico-

wanych i wiarygodnych informacji”.

Wobec tak ró norodnych wyzwa  pojawia-

j cych si  w coraz bardziej z o onym ekosyste-

mie mediów cyfrowych znacz co istotne staj  

si  inicjatywy o charakterze edukacyjnym, które 

s  skierowane nie tylko do m odych odbiorców 

tre ci medialnych. Kompleksowy charakter ak-

tywno ci europejskich organizacji w obszarze 

edukacji ukazuje raport Europejskiego Obser-

watorium Audiowizualnego z marca 2017 r.48 

po wi cony analizie prawie 550 przedsi wzi  

podejmowanych przez ró ne instytucje w ca ej 

Europie. To interesuj ce studium dobrych prak-

tyk pokazuje, e pod tym wzgl dem w samej 

Unii ró nice pomi dzy krajami s  ogromne, za-

równo pod wzgl dem liczby instytucji, jak i ro-

dzajów podejmowanych przedsi wzi . Liczba 

podmiotów zaanga owanych w dzia ania edu-

kacji medialnej waha si  od o miu (Cypr) do 

ponad 50 (Francja, Portugalia, Polska, Hiszpa-

nia, Litwa), a nawet stu (Finlandia 101). W ród 

nich najszerzej s  reprezentowane organizacje 

sektora pozarz dowego (prawie jedna trzecia), 
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najs abiej za  organizacje dziennikarskie49. 

Cz  z realizowanych projektów mia a cha-

rakter paneuropejski, w ród nich tak e pro-

jekty w ramach znanego programu unijnego 

Safer Internet50. Studium, sporz dzone po 

raz pierwszy w tak obszernym wymiarze, ma 

upowszechnia  w Europie przyk ady dzia a , 

których celem jest nauka krytycznego podej-

cia do tre ci medialnych. W obliczu wyzwa  

zwi zanych z konieczno ci  codziennego mie-

rzenia si  z wezbran  rzek  informacji, umie-

j tne i krytyczne korzystanie z mediów staje 

si  bardziej ni  kiedykolwiek niezb dne ka -

demu odbiorcy.


