
W drugim pó roczu 2014 r., zarówno 
w Radzie Europy jak i w Unii Euro-

pejskiej, podj to istotne decyzje personalne 
dotycz ce kluczowych stanowisk w obu orga-
nizacjach. Zgromadzenie Parlamentarne Rady 
Europy na stanowisko Sekretarza Generalnego 
wybra o ponownie Thorbjørna Jaglanda, nato-
miast Przewodnicz cym Komisji Europejskiej 
w wyniku wyborów do Parlamentu Europej-
skiego zosta  Jean-Claude Juncker, a dzia ania 
zwi zane z gospodark  cyfrow  i spo ecze -
stwem informacyjnym powierzono nowym 
urz dnikom. Obie organizacje zaprezentowa y 
g ówne zadania i strategie, jakie w najbli -
szych miesi cach b d  realizowane w zakresie 
wypracowywania standardów dla europejskiej 
polityki medialnej oraz wspó pracy z pa stwa-
mi cz onkowskimi. Dla Rady Europy najbar-
dziej kluczowe kwestie wi  si  z promowa-
niem wolno ci s owa w internecie, szerzeniem 
praw cz owieka w sieci oraz z promowaniem 
i ochron  bezpiecze stwa dziennikarzy. Unia 

Europejska b dzie si  koncentrowa  na wy-
zwaniach stawianych organizacjom medialnym 
w zakresie pluralizmu, procesów konwergen-
cji oraz promowania niezale no ci organów 
regulacyjnych. W niniejszym opracowaniu 
po wi camy dodatkowo uwag  walce o wol-
no  s owa w Azerbejd anie, a wi c w kraju, 
który w okresie maj–listopad 2014 sprawowa  
przewodnictwo w Komitecie Ministrów Rady 
Europy, oraz obszernemu opracowaniu Euro-
pejskiego Obserwatorium Audiowizualnego 
na temat rynku VoD w Europie.

Rada Europy
Dzia ania Sekretarza Generalnego i CDMSI

W czerwcu 2014 r. Zgromadzenie Parlamen-
tarne Rady Europy wybra o na stanowisko 
Sekretarza Generalnego na kolejn  kadencj  
Thorbjørna Jaglanda. Norweg, który funk-
cj  Sekretarza Generalnego pe ni od 2009 r., 
zdoby  absolutn  wi kszo  g osów w pierw-
szej turze g osowania1. We wrze niu 2014 r. 
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1  Thorbjørn Jagland re-elected Secretary General of the Council of Europe, http://www.assembly.coe.int/nw/
xml/News/News-View-EN.asp?newsid=5100&lang=2&cat=8 [dost p: 7.01.2015]. 



150 Alicja Jaskiernia, Micha  G owacki

podczas wyst pienia przed przedstawicielami 
Komitetu Ministrów zaprezentowa  strategi  
dzia ania (agend ) Rady Europy na kolejnych 
pi  lat. W ród priorytetów organizacji znala-
z y si  przede wszystkim dzia ania zmierzaj ce 
do wdra ania przez pa stwa cz onkowskie pra-
wa w zgodzie z Europejsk  Konwencj  Praw 
Cz owieka oraz badania skarg indywidualnych 
w oparciu o orzecznictwo Europejskiego Try-
buna u Praw Cz owieka. Sekretarz General-
ny Rady Europy po wi ci  szczególn  uwag  
kwestiom zwi zanym z partycypacj  obywateli 
w procesach demokratycznych, polityk  wzgl -
dem spo eczno ci Romów oraz z wolno ci  s o-
wa. W dziedzinie swobody wypowiedzi Rada 
Europy zamierza rozwija  wspó prac  ze sto-
warzyszeniami dziennikarskimi w kontek cie 
przypadków przemocy i zastraszania dziennika-
rzy. Na pocz tek 2015 roku Thorbjørn Jagland 
zapowiedzia  publikacj  bada  porównawczych 
prawa medialnego i praktyk dotycz cych blo-
kowania i Þ ltrowania nielegalnych tre ci w in-
ternecie w 47 pa stwach cz onkowskich2.

Szczegó owe zadania i cele Rady Europy 
w zakresie wolno ci s owa by y przedmio-
tem kolejnego spotkania cz onków Steering 
Committee on Media and Information Socie-
ty – CDMSI, które w dniach 18–21 listopada 
2014 r. odby o si  w Strasburgu. Cz onkowie 
Komitetu podj li dyskusj  oraz zapowiedzieli 
dzia ania zmierzaj ce do zako czenia prac nad 
przysz ymi rekomendacjami – m in. o ochronie 
i promowaniu prawa do swobody wypowiedzi 

i ycia prywatnego w kontek cie neutralno ci 
sieci oraz o wolnym ponadgranicznym przep y-
wie informacji w internecie – które w najbli -
szym czasie zostan  przekazane Komitetowi 
Ministrów. Rozwa ano stworzenie zespo ów 
ekspertów, które mia yby zajmowa  si  kwe-
stiami zwi zanymi z pluralizmem i przejrzy-
sto ci  w asno ci mediów, inwigilacj , równo-
ci  p ci i rol  mediów w kontek cie kampanii 

wyborczych, standardami etyki dziennikarskiej 
i mow  nienawi ci oraz mediami publicznymi. 
Wiele miejsca po wi cono tak e ochronie da-
nych osobowych oraz implementacji Strategii 
Rady Europy w zakresie zarz dzania interne-
tem (2012–2015), w tym – zwi zanej z powy -
szymi obszarami – dzia alno ci dwóch grup 
ekspertów: Committee of Experts on Protec-
tion of Journalism and Safety of Journalists – 
MSI-JO, Committee of Experts on Cross-bor-
der Flow of Internet TrafÞ c and Internet Fre-
edom – MSI-INT. Cz onkowie CDMSI wybrali 
na przewodnicz c  na kolejn  kadencj  Maj  
Rakovic z ambasady Serbii we Francji; funk-
cj  wiceprzewodnicz cej powierzono ElÞ e Ý r 
Gylfadó ttir z Ministerstwa ds. Nauki i Edukacji 
Islandii. Cz onkowie Komitetu wyrazili uznanie 
dla pracy Jana Malinowskiego, który przez kil-
ka ostatnich lat pe ni  funkcj  Dyrektora Depar-
tamentu ds. Spo ecze stwa Informacyjnego3. 
Malinowskiego, który od grudnia 2014 r. pe ni 
funkcj  Sekretarza w Grupie Pompidou – mi -
dzyrz dowej grupie ds. walki z narkotykami – 
zast pi  Patrick Penninckx4. 

2  Secretary General announces new initiatives in the areas of freedom of expression and democratic participation, 
http://www.coe.int/en/web/secretary-general/news/-/asset_publisher/EYlBJNjXtA5U/content/secretary-general-an-
nounces-new-initiatives-in-the-areas-of-freedom-of-expression-and-democratic-participation?inheritRedirect=fal-
se&redirect=http%3A%2F%2Fwww.coe.int%2Fen%2Fweb%2Fsecretary-general%2Fnews%3Fp_p_id%3D101_
INSTANCE_EYlBJNjXtA5U%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_
col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1%26_101_INSTANCE_EYlBJNjXtA5U_advancedSearch%3Dfalse 
% 26_101_INSTANCE_EYlBJNjXtA5U [dost p: 7.01.2015].

3  CDMSI, 7th Meeting, Abriged Report, http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/media/CDMSI/CDMSI-
(2014)015_en.pdf [dost p: 8.01.2015].

4  New Executive Secretary of the Pompidou Group, http://www.coe.int/t/dg3/pompidou/default_en.asp [dost p: 
8.01.2015]. 
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Prawa cz owieka i wolno  s owa w kontek cie 

przewodnictwa Azerbejd anu w Komitecie Mi-

nistrów Rady Europy

W okresie 13 maja–14 listopada 2014 r. prze-
wodnictwo w Komitecie Ministrów Rady 
Europy sprawowa  Azerbejd an. W tym kra-
ju od wielu lat obserwuje si  przyk ady na-
ruszania praw cz owieka, na co kilkakrotnie 
zwraca  uwag  Nils Muiž nieks – Komisarz 
Praw Cz owieka Rady Europy5. W ocenie 
Denisa Krivosheeva – dyrektora Programu 
Amnesty International dla krajów Europy 
i Azji rodkowej – ustawodawstwo, praktyka 
oraz sposoby realizowania polityki s  wia-
dectwem braku wywi zania si  Azerbejd anu 
z mi dzynarodowych zobowi za  w zakresie 
praw cz owieka. W maju 2014 r., na krótko 
przed oÞ cjalnym obj ciem przewodnictwa 
w Radzie Europy, organizacja Amnesty In-
ternational szacowa a, e w wi zieniach tego 
pa stwa znajdowa o si  co najmniej 19 osób, 
które traÞ y tam za wyra anie w sposób po-
kojowy pogl dów i opinii. W ród wi niów 
znajdowali si  przedstawiciele ruchów m o-
dzie y, dziennikarze oraz blogerzy6. Latem 
2014 r. w podobnej sytuacji znale li si  
obro cy praw cz owieka Leyla Yunus, Arif 
Yunus i Rasul Jafaro oraz prawnik Intigam 
Aliyev7.

Przewodnictwo w Radzie Europy sta o si  
okazj  do podj cia dyskusji na temat respekto-
wania praw cz owieka i wolno ci s owa w tym 
kraju. Nawi zuj c do porozumienia zawarte-
go pomi dzy Sekretarzem Generalnym Rady 
Europy a prezydentem Azerbejd anu Ilhamem 
Alijewem, 22 pa dziernika 2014 r. dosz o 
w Baku do pierwszego od 2008 r. spotkania 
przedstawicieli aktywistów i dzia aczy na 
rzecz praw cz owieka z administracj  rz dow . 
Spotkanie poprzedzi a decyzja w adz o u aska-
wieniu i zwolnieniu z wi zienia czterech dzia-
aczy opozycji8. Decyzja Alijewa dotycz ca 

amnestii zosta a odebrana przez Sekretarza 
Generalnego Rady Europy jako „pierwszy 
pozytywny krok”9. Komentuj c decyzj  oraz 
organizacj  spotkania z dzia aczami na rzecz 
praw cz owieka, Jagland odniós  si  do sprawy 
opozycyjnego dzia acza i komentatora Ilgara 
Mammadova, którego aresztowanie i przetrzy-
mywanie zosta o uznane za naruszaj ce Eu-
ropejsk  Konwencj  Praw Cz owieka. Osta-
teczny wyrok Europejskiego Trybuna u Praw 
Cz owieka, który og oszono w tej sprawie 13 
pa dziernika 2014 r., uzna , e rzeczywistym 
celem aresztowania by o uciszenie i ukaranie 
Mammadova za „krytykowanie rz du oraz usi-
owanie rozpowszechnienia informacji, które  

przedstawiciele rz du próbowali ukry ”10.

5  Patrz na przyk ad Report by Commissioner for Human Rights of the Council of Europe Following his visit 

to Azerbaijan from 22 to 24 May 2013, https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.
CmdBlobGet&InstranetImage=2501767&SecMode=1&DocId=2130154&Usage=2 [dost p: 7.01.2015] oraz Nils Muižnieks: 
Freedom of expression, assembly and association deteriorating in Azerbaijan, http://www.humanrightseurope.org/ 
2014/04/nils-muiznieks-freedom-of-expression-assembly-and-association-deteriorating-in-azerbaijan/ [dost p: 
7.01.2015].

6  Azerbaijan to chair Council of Europe amid climate of fear and suppression, http://www.amnesty.org/en/news/
azerbaijan-chair-council-europe-amid-climate-fear-and-suppression-2014-05-06 [dost p: 7.01.2015].

7  Human rights lawyer Intigam Aliyev sentenced to pre-trial detention in Azerbaijan, http://humanrightshouse.
org/Articles/20330.html [dost p: 7.01.2015]. 

8  Azerbaijan frees four opposition activists in amnesty, http://uk.reuters.com/article/2014/10/17/uk-azerbaijan-
rights-idUKKCN0I626G20141017 [dost p: 5.01.2015].

9  Azerbaijan: Commissioner for Human Rights conÞ rms conference no-go, http://www.humanrightseurope.org/ 
2014/10/azerbaijan-commissioner-for-human-rights-conÞ rms-conference-no-go/ [dost p: 7.01.2015]. 

10  Azerbaijan’s human rights are on a knife edge. The UK must not walk away, http://www.theguardian.com/
commentisfree/2014/nov/03/azerbaijan-human-rights-uk-tory-echr [dost p: 7.01.2015]. 



152 Alicja Jaskiernia, Micha  G owacki

Dnia 5 grudnia 2014 r. w adze w Baku 
aresztowa y tak e niezale n  dziennikark  
ledcz  Khadij  Ismaylov , która wspó praco-

wa a m.in. z niezale n  telewizj  Maydan TV 
oraz radiem Wolna Europa / Radio Azadliq11. 
Dwumiesi czny areszt tymczasowy zosta  za-
stosowany w zwi zku z prowadzon  wobec niej 
spraw  dotycz c  „nak aniania do samobój-
stwa”12. Sprzeciw wobec aresztowania Ismay-
lovej wyrazi a Anne Brasseur – przewodnicz -
ca Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Euro-
py, która zaapelowa a do w adz Azerbejd anu 
o respektowanie Europejskiej Konwencji Praw 
Cz owieka w post powaniu prawnym wobec 
Ismayilovej oraz innych dzia aczy praw cz o-
wieka13. W podobnym tonie wypowiedzia a 
si  Dunja Mijatovi  – przedstawicielka OBWE 
ds. wolno ci mediów. Komentuj c wiadomo ci 
z Baku, stwierdzi a, e „aresztowanie Ismay-
lovej jest niczym innym, jak zaaran owanym 
zastraszaniem, które jest cz ci  kampanii ma-
j cej na celu wyciszanie jej wolnego i krytycz-
nego g osu”14.

Zdaniem Dunji Mijatovi , pomimo prób 
podejmowania dialogu oraz wspó pracy z Rad  
Europy i aktywistami, rok 2014 by  rokiem 
dramatycznego spadku poziomu wolno ci s o-
wa w Azerbejd anie15. Dzia ania polegaj ce 
na aresztowaniach dziennikarzy, w powi za-
niu z zamykaniem i likwidowaniem organiza-

cji walcz cych o wolno  s owa (Institute for 
Reporters’ Freedom and Safety, The Media 
Rights Institute czy The International Research 
and Exchanges Board), wiadcz  o umacnianiu 
si  w tym kraju antydemokratycznych tenden-
cji. Wszystko to ilustruj  dodatkowo dzia ania 
policjantów i prokuratorów, którzy 26 grudnia 
2014 r. zrewidowali biuro radia Wolna Euro-
pa / Radio Azadliq w Baku, dokonuj c konÞ -
skaty dokumentów i sprz tu oraz zamkni cia 
jego siedziby. W wyniku przeszukania biura 
dwunastu pracowników tej organizacji zosta o 
przes uchanych. Wypuszczono ich na wolno  
wieczorem dwa dni pó niej, dopiero po pod-
pisaniu klauzuli o nieujawnianiu tajemnicy 
ledztwa16. Zaniepokojenie sytuacj  wyrazi a 

Rada Europy, która „wyst pi o powód i uzasad-
nienie prawne dla podj tych dzia a  od w adz 
Azerbejd anu”17. Dziennikarze Radia Azadliq 
uznali dzia ania w adz za „prób  uciszenia jed-
nej z ostatnich niezale nych organizacji medial-
nych w kraju”18.

Internetowa platforma dla promowania ochro-

ny i bezpiecze stwa dziennikarzy

W dniu 4 grudnia w Pary u odby a si  kon-
ferencja na temat wolno ci s owa i bezpie-
cze stwa dziennikarzy zorganizowana przez 
Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy 
i francuski Senat. Podczas spotkania, w któ-

11  Radio Wolna Europa / Radio Azadliq jest Þ nansowane przez Stany Zjednoczone.
12  Azerbaijan: Detention of journalist Khadija Ismayilova a blatant bid to gag free media, http://www.amnesty.

org/en/news/azerbaijan-khadija-ismayilova-2014-12-05 [dost p: 7.01.2015].
13  Concern at detention of Azerbaijani journalist, http://www.coe.int/bg/web/portal/-/deep-concern-at-the-

detention-of-azerbaijani-journalist-khadija-ismayilova [dost p: 5.01.2015]. 
14  Arrest of journalist latest case of crackdown of free media in Azerbaijan, says OSCE Representative, http://

www.osce.org/fom/130076 [dost p: 7.01.2015]. 
15  Raid on Radio Azadliq escalates crackdown on free media in Azerbaijan, says OSCE Representative, http://

www.osce.org/fom/133046 [dost p: 7.01.2015].
16  RFE/RL Journalists Detained, Questioned By Azerbaijani Authorities, http://www.rferl.org/content/azerbaijan-

-rferl-bureau-raid-questioning-prosecutor-ismayilova-yunus/26765916.html [dost p: 7.01.2015]. 
17  Freedom of expression in Azerbaijan, http://www.coe.int/en/web/portal/-/freedom-of-expression [dost p: 

7.01.2015]. 
18  Azerbaijan shuts Radio Free Europe ofÞ ces, http://www.euronews.com/2014/12/27/azerbaijan-shuts-radio-

free-europe-ofÞ ces/ [dost p: 5.01.2015]. 
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rym udzia  wzi li m.in. dziennikarze „Le Mon-
de”, BBC oraz dziennikarze z Rosji i Ukrainy, 
podpisano porozumienie z pi cioma organi-
zacjami pozarz dowymi (International Fede-
ration of Journalists, European Federation of 
Journalists, Association of European Journa-
lists, Article 19, Reporters Without Borders) 
o stworzeniu internetowej platformy dla pro-
mowania ochrony i bezpiecze stwa dziennika-
rzy. Dzi ki tej nowej platformie b dzie mo na 
sprawniej powiadomia  o sytuacjach zagro e  
dla dziennikarzy i innych medialnych „akto-
rów”. Platforma umo liwi szybkie reagowanie 
organizacji mi dzynarodowych na sytuacje 
ograniczania prywatno ci, zastraszania, nad-
u ywania przepisów dotycz cych znies awie-
nia, ochrony róde  informacji itp. Rada Euro-
py b dzie publikowa  w tym zakresie regular-
ne raporty dotycz ce poszczególnych pa stw 
cz onkowskich19. 

Unia Europejska
Zmiany personalne w Komisji Europejskiej 

i dyrekcjach generalnych z obszarów zwi za-

nych z gospodark  cyfrow  i spo ecze stwem 

informacyjnym

W zwi zku z wyborami do Parlamentu Europej-
skiego i zmianami w Komisji piecz  nad obsza-
rami zwi zanymi z gospodark  cyfrow  i spo e-
cze stwem informacyjnym obj li nowi  urz d-
nicy. Przewodnicz cy Komisji Jean-Claude 
Juncker traktuje gospodark  cyfrow  jako klu-
czowe zagadnienie europejskiej i unijnej ekono-
mii. Nic dziwnego, e b dzie si  nim zajmowa  

trzech do wiadczonych polityków: Niemiec 
Günther Oettinger, komisarz ds. gospodarki cy-
frowej i spo ecze stwa (Digital Economy and 
Society) oraz dwóch nowych wiceprzewodni-
cz cych Komisji – Andrus Ansip, by y premier 
Estonii, któremu obecnie podlega jednolity ry-
nek cyfrowy (Digital Single Market) oraz by y 
premier Finlandii Jyrki Katainen nadzoruj cy 
kwestie zatrudnienia, wzrostu i konkurencji20. 
By a wiceprzewodnicz ca Komisji Europejskiej 
ds. Agendy Cyfrowej Neelie Kroes skomento-
wa a te zmiany bardzo dowcipnie: „Agenda 
Cyfrowa jest tak wa na, e zast pi mnie trzech 
m czyzn”21. Komisarzowi Oettingerowi b dzie 
podlega  dzia alno  kluczowych dla agen-
dy Dyrekcji ds. czno ci, Sieci i Technologii 
(DG CONNECT)22 i Dyrekcji ds. Informaty-
ki (DG DIGIT), wraz z relacjami z Europejsk  
Agencj  Bezpiecze stwa Sieci i Informacji 
(ENISA) i Europejsk  Rad  Regulatorów ds. 
Komunikacji Elektronicznej (BEREC). G ów-
nym przedsi wzi ciem, kierowanym przez 
wiceprzewodnicz cego Ansipa i komisarza 
Oettingera, b dzie stworzenie jednolitego unij-
nego rynku cyfrowego, uczynienie z Europy 
dynamicznego i cyfrowego lidera najlepszego 
i bezpiecznego wiata online oraz powstanie ty-
si cy nowych miejsc pracy, szczególnie dla m o-
dych Europejczyków23. Trzech Muszkieterów 
unijnej agendy cyfrowej czeka wiele wyzwa  
zwi zanych z dalsz  modernizacj  infrastruk-
tury, regulacjami sektora ICT, w tym przyj cia 
generalnych regulacji ochrony danych (General 
Data Protection Rules) oraz oraz z dzia aniami 

19  Protecting journalists under threat, http://www.coe.int/en/web/portal/-/protecting-journalists-under-threat 
[dost p: 9.01.2015].

20 The European Commission’s political leadership, http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/ [dost p: 
3.01.2015].

21  EU telecom regulation – Good bye Neeli Kroes, http://strandreports.com/sw6240.asp [dost p: 3.01.2015].
22  Directorate General for Communications Networks, Content & Technology (skrót: DG Connect), http://ec.europa. 

eu/dgs/connect/ [dost p: 3.01.2015].
23  The digital single market – investing in the future: Speech by Vice-President Ansip at the LIKTA 16th Annual 

Conference in Riga, http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/ansip/announcements/digital-single-market-investing 
-future-speech-vice-president-ansip-likta-16th-annual-conference-riga_en [dost p: 3.01.2015].
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prowadz cymi do rozszerzenia unijnych zasad 
na funkcjonowanie Þ rm spoza Unii.

Raport dotycz cy us ug na danie w Europie

W lipcu 2014 r. Dyrekcja Generalna ds. Komuni-
kowania (DG Connect) opublikowa a obszerny 
raport na temat stanu unijnego rynku audiowi-
zualnych us ug na danie (dalej: VoD)24, który 
zosta  przygotowany przez Europejskie Obser-
watorium Audiowizualne (European Audiovi-
sual Observatory – EAO)25. Raport wraz z ob-
szernym aneksem zawiera kompleksow  analiz  
rynku VoD w krajach UE oraz w innych b d -
cych cz onkami EAO26. Aneks prezentuje us ugi 
VoD wed ug kraju siedziby, co pozwala dostrzec 
ich nie tylko paneuropejski, ale te  globalny cha-
rakter. Z raportu wynika na przyk ad, e a  60% 
us ug VoD, dost pnych w poszczególnych  kra-
jach Unii, pochodzi z innego kraju.

W wi kszo ci krajów unijnych rynek us ug 
VoD rozwija si  bardzo dynamicznie. Zagro e-
niem i przeszkod  bywaj  g ównie: piractwo, 
nielegalne ci ganie tre ci, dodatkowe koszty 
dzia alno ci transgranicznej oraz konkurencja 
ze strony wielkich korporacji z USA (Google, 
Apple, Netß ix). Europejskie Þ rmy oczekuj  
w zwi zku z tym ze strony Unii Europejskiej 
wsparcia w postaci odpowiedniej infrastruktu-
ry, wspólnych standardów technicznych oraz 
promocji ISAN (International Standard Au-
diovisual Number). Spodziewaj  si  tak e u a-
twie  w procesie wdra ania multiterytorialnych 
licencji oraz Þ nansowego wsparcia dla euro-
pejskiej oferty VoD przez programy kulturalne 
Kreatywnej Europy.

W najwi kszych krajach Unii (Wielka Bry-
tania, Francja, Niemcy) odbiorcy maj  naj-
wi kszy wybór us ug VoD, ale cz sto to ma e 
kraje cz onkowskie s  siedzib  dostawcy dla 
innych rynków (np. Luksemburg dla Netß ixa, 
Czechy dla HBO, Szwecja dla innych krajów 
skandynawskich, dla dostawców takich jak 
SF Anytime czy Voddler, dost pnego nawet 
w Hiszpanii). W ród najwi kszych dostaw-
ców znajduj  si  m.in. serwisy: Global BBC 
iPlayer, Canal Play, RTL Interactiv`s, Cinec-
liq, Voddler, Voyo. Rozpi to ci cenowe us ug 
VoD w Europie s  bardzo du e i wahaj  si  
od 2 EUR w rumu skim serwisie Seenowa 
(dost p do jednej kategorii, np. Þ lmy z Bolly-
wood), do 8,99 EUR w niemiecko-francuskim 
ArteVOD27. 

Po ród zidentyÞ kowanych 3087 us ug VoD 
w Europie 2733 jest dost pnych w krajach Unii, 
z czego 1026 – telewizyjnych, 538 – Þ lmo-
wych, 69 – informacyjnych, 53 – sportowe, 
58 – muzycznych, 86 – dzieci cych28. Z ra-
portu wynika, e dostawcy stosuj  ró ne mo-
dele biznesowe: us ugi Þ nansowane z reklam 
(catch-up TV, kana y brandowe), p atne przy 
ka dym udost pnieniu, dost p na zasadzie 
subskrypcji oraz bezp atne, oferowane przez 
nadawców publicznych. Wi kszo  serwisów 
stosuje strategi  polegaj c  na abonamen-
cie lub wiadczeniu us ug jednorazowych 
(pay-as-you-go). Ocenia si , e prawie 18 mln
odbiorców w Europie mo e by  zaintere-
sowanych ofert  VoD z kraju pochodzenia 
(dla przebywaj cych na emigracji), a ponad 
100 mln – ze wzgl du na j zyk i zainteresowania.

24  Skrót VoD – od: Video-on-Demand.
25  On-Demand audiovisual markets in the European Union, http://www.obs.coe.int/en/-/pr-on-demand-

audiovisual-markets-report-2014 [dost p: 3.01.2015].
26  On-Demand audiovisual markets in the European Union (SMART 2012/0028), https://ec.europa.eu/digital-

agenda/news-redirect/16714 [dost p: 3.01.2015].
27  Fragmentation of the single market for on-line Video-on-Demand services: Point of view of content providers, 

s. 19, http://kreatywna-europa.eu/media/wp-content/uploads/2014/08/Fragmentation-of-the-Single-Market-for-on-
line-VoD-services.pdf [dost p: 11.01.2015].

28  Fragmentation of the single market…, dz. cyt.
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Raport ma stanowi  grunt dla dalszych analiz 
europejskiego rynku us ug VoD, które b d  kon-
tynuowane przez EAO. W tym celu baza danych 
MAVISE zosta a w 2013 r. poszerzona o us ugi 
audiowizualne na danie, w zwi zku z now  
szersz  deÞ nicj  us ugi audiowizualnej przyj -
t  w dyrektywie o audiowizualnych us ugach 
medialnych (dalej: DAUM). KlasyÞ kacja us ug 
VoD w krajach cz onkowskich cz sto jest bardzo 
zró nicowana. EAO zauwa a, e w ten sposób 
nie s  klasyÞ kowane ani platformy typu sharing, 
jak YouTube czy Daily Motion, ani strony ga-
zet oferuj ce przekazy typu wideo, ale niektóre 
z nich podlegaj  klasyÞ kacji MAVISE. 

Konkluzje Rady Unii Europejskiej w sprawie 

Europejskiej Polityki Audiowizualnej w epoce 

cyfrowej

W zwi zku ze zmianami w rodowisku tech-
nologicznym (cyfryzacja) w dniu 25 listopada 

2014 r. Rada Unii Europejskiej przyj a reko-
mendacje dla Komisji Europejskiej oraz pa stw 
cz onkowskich w obszarze polityki audiowi-
zualnej31. Rada wzywa mi dzy innymi KE do 
pilnej rewizji dyrektywy o audiowizualnych 
us ugach medialnych, przyspieszenia prac nad 
modernizacj  prawa autorskiego, zdynamizo-
wania dialogu dotycz cego polityki w obszarze 
kinematograÞ i (poprzez Europejskie Forum 
Filmowe i program Kreatywna Europa) oraz do 
promocji programów Erasmus+, The Horizon 
2020 i COSME32 w obszarze edukacji i innowa-
cji w sektorze audiowizualnym. Rada popiera 
idee licencji transgranicznych, kooperacji mi -
dzynarodowej w zakresie produkcji audiowizu-
alnej oraz tworzenia baz danych dla informacji 
o rynku mediów agregowanych przez EAO. 
Zach ca pa stwa cz onkowskie do wdra ania 
rozwi za  regulacyjnych i Þ nansowych, które 
sprzyjaj  innowacjom, do publicznego wsparcia 

29  Z wyj tkiem typu „dla doros ych”.
30  MAVISE/European Audiovisual Observatory, http://www.obs.coe.int/en/-/pr-on-demand-audiovisual-markets-

report-2014 [dost p: 11.01.2015].
31  Council conclusions on European Audiovisual Policy in the Digital Era, Education, Youth, Culture and Sport 

Council meeting, Brussels, 25 November 2014, http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/
en/educ/145950.pdf [dost p: 3.01.2015].

32  Zob. Enabling synergies between European Structural and Investment Funds, Horizon 2012 and other rese-

arch, innovation and competitiveness-related Union programmmes, EU 2014, http://ec.europa.eu/regional_policy/
sources/docgener/guides/synergy/synergies_en.pdf [dost p: 3.01.2015]. 
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przez pa stwa cz onkowskie sektora i produk-
cji audiowizualnej, tak e przez konsorcja pu-
bliczno-prywatne oraz programy i instrumenty 
w ramach programu Kreatywna Europa, jak 
równie  przez fundusz gwarancyjny33 i inne 
fundusze strukturalne. Rada zwraca uwag  
na konieczno  edukacji w dziedzinie audio-
wizualnego dziedzictwa Europy oraz edukacji 
medialnej, które uznaje za niezb dny element 
formalnej edukacji. Promocja audiowizual-
nego dorobku europejskiego powinna mie  
miejsce na ró nych platformach, poczynaj c 
od nadawców publicznych, po media spo ecz-
no ciowe. 

Zako czenie publicznych konsultacji w kwe-

stiach: niezale no ci  regulatorów audiowizu-

alnych, Zielonej Ksi gi w sprawie konwergen-

cji oraz raportu Grupy Wysokiego Szczebla do 

spraw Wolno ci Mediów i Pluralizmu

W drugim pó roczu 2014 r. Komisja opubliko-
wa a wyniki publicznych konsultacji og oszo-
nych w 2013 r. odno nie Zielonej Ksi gi w spra-
wie konwergencji34, niezale no ci regulatorów 
mediów audiowizualnych35 oraz raportu Grupy 
Wysokiego Szczebla do spraw Wolno ci Me-
diów i Pluralizmu (HLG)36. 

W wyniku konsultacji prowadzonych od 
kwietnia do wrze nia 2013 r. w kwestiach za-
wartych w Zielonej Ksi dze, z pa stw cz on-
kowskich nap yn o 236 odpowiedzi pocho-

dz cych od nadawców, reklamodawców, ope-
ratorów sieci, producentów, regulatorów oraz 
przedstawicieli spo ecze stwa obywatelskie-
go, którzy zajmuj  si  ochron  praw odbior-
ców, konsumentów oraz mniejszo ci37. Re-
spondenci wypowiadali si  zw aszcza w kwe-
stii przysz ej rewizji dyrektywy o audiowizu-
alnych us ugach medialnych. Z otrzymanych 
odpowiedzi wy ania si  obraz stanu niepew-
no ci co do przysz ych regulacji, przy czym 
preferencje pod aj  w dwóch kierunkach: 
jedni optuj  za liberalizacj  us ug o charakte-
rze linearnym, inni – za bardziej restrykcyjn  
regulacj  us ug nielinearnych. Wielu respon-
dentów podnosi o kwestie wprowadzenia 
bardziej wymiernych regu  w zakresie prze-
kazów o charakterze komercyjnym. Komisja 
udost pni a w ca o ci tre  wszystkich wypo-
wiedzi na stronie internetowej, wraz z w a-
snym podsumowaniem zawieraj cym g ówne 
tezy i zagro enia zidentyÞ kowane w trakcie 
konsultacji38. 

Konsultacje w sprawie wolno ci i plurali-
zmu mediów dotyczy y 30 rekomendacji za-
wartych w raporcie HLG. Wi kszo  dotyczy a 
konieczno ci wzmocnienia przez Uni  Europej-
sk  ochrony praw podstawowych zwi zanych 
z wolno ci  i pluralizmem mediów w pa -
stwach cz onkowskich, lepszej harmonizacji 
prawa obowi zuj cego na poziomie krajowym 
w celu tej ochrony, a w szczególno ci – dzia-

33  Cultural and Creative Sectors Guarantee Facility.
34  Zielona Ksi ga: Przygotowanie do nadej cia w pe ni zintegrowanych mediów audiowizualnych: wzrost go-

spodarczy, twórczo  i warto ci,
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0231:FIN:PL:PDF [dost p: 3.01.2015].
35  Public consultations on the independence of the audiovisual regulatory bodies – Read the contributions, 

16-07-2014, http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/public-consultation-independence-audiovisual-regulatory-
bodies-read-contributions [dost p: 3.01.2015].

36  High Level Group on Media Freedom and Pluralism, http://ec.europa.eu/digital-agenda/sites/digital-agenda/
Þ les/HLG%20Final%20Report.pdf [dost p: 3.01.2015]. 

37  Publication of the summaries of the Green Paper replies, 12-09-2014, http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/
news/publication-summaries-green-paper-replies [dost p: 3.01.2015].

38  Executive summary of contributions to the public consultation – Green Paper: Preparing for a fully converged 

audiovisual world, http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/publication-summaries-green-paper-replies [dost p: 
3.01.2015].
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a  o charakterze ponadgranicznym39. W wyni-
ku konsultacji nap yn o 450 opinii z pa stw 
cz onkowskich, z czego trzy czwarte od osób 
Þ zycznych (363, w tym a  307 z Polski), 17 – 
z organizacji pozarz dowych, 13 – od podmio-
tów publicznych40. Wi kszo  respondentów 
(55%) wyrazi a poparcie dla rekomendacji 
sformu owanych przez ekspertów HLG. Przy-
chylne ich rekomendacjom s  zw aszcza osoby 
indywidualne oraz przedstawiciele organizacji 
pozarz dowych, lecz jedna trzecia responden-
tów (34%) uwa a, e kompetencje w dziedzi-
nie wolno ci i pluralizmu mediów powinny 

nale e  do pa stw cz onkowskich. Z du ym 
poparciem respondentów spotka  si  pomys  
ewentualnego przyj cia dyrektywy w spra-
wie harmonizacji regu  w asno ci mediów 
oraz niezale no ci regulatorów w pa stwach 
cz onkowskich. Ta ostatnia kwestia by a tak-
e celem publicznych konsultacji w sprawie 

niezale no ci regulatorów mediów audiowizu-
alnych41. Rezultaty tych konsultacji maj  by  
wykorzystane w trakcie prac nowelizacyjnych 
w zakresie regulacji dotycz cych rynku me-
diów audiowizualnych oraz obszaru polityki 
medialnej.

39  Zob. A. Jaskiernia, M. G owacki, Wzmacnianie wolno ci i ró norodno ci mediów jako fundamentu demokra-

cji w Europie – nowe wyzwania. Aktywno  Rady Europy i Unii Europejskiej w obszarze mediów i komunikowania 

w pierwszym pó roczu 2013 r., „Studia Medioznawcze” 2013, nr 4 (55), s. 133–142. 
40  Summary of the replies to the public consultation on the independent report of the High Level Group on Me-

dia Freedom and Pluralism, s. 3, http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/summary-replies-public-consultation-
independent-report-high-level-group-media-freedom [dost p: 3.01.2015].

41  Public consultation on the independence of the audiovisual regulatory bodies, http://ec.europa.eu/digital 
-agenda/en/news/public-consultation-independence-audiovisual-regulatory-bodies-read-contributions [dost p: 
3.01.2015]. 


