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innych istotnych informacji, m.in. na temat możliwych skutków poszczególnych wariantów. 
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INFORMACJE DODATKOWE  

Niniejszy dokument jest przeznaczony wyłącznie do celów informacyjnych. Nie przesądza on 
o ostatecznej decyzji Komisji co do tego, czy inicjatywa ta zostanie zrealizowana, ani o jej ostatecznej 
treści. Wszystkie opisane elementy inicjatywy, w tym jej harmonogram, mogą ulec zmianie. 

 

A. Kontekst polityczny, określenie problemu i analiza zgodności z zasadą pomocniczości  

Kontekst polityczny  

Zniesienie barier w tworzeniu i funkcjonowaniu usług medialnych ma zasadnicze znaczenie dla urzeczywistnienia 

prawdziwego wewnętrznego rynku mediów. Swobody rynku wewnętrznego idą w parze z ochroną wolności 

i pluralizmu mediów, które są podstawowymi filarami systemów demokratycznych opartych na praworządności. 

W orędziu o stanie Unii z 2021 r. przewodnicząca Ursula von der Leyen podkreśliła, że przedsiębiorstwa medialne 

nie mogą być traktowane jak inne przedsiębiorstwa i że ich niezależność musi być chroniona na szczeblu UE.  

W europejskim planie działania na rzecz demokracji Komisja zaproponowała zestaw środków mających na celu 

promowanie demokratycznego uczestnictwa, zwalczanie dezinformacji oraz wspieranie wolnych i niezależnych 

mediów. W tym kontekście przyjęła zalecenie w sprawie ochrony, bezpieczeństwa i wzmocnienia pozycji 

dziennikarzy oraz przygotowuje inicjatywę na rzecz ochrony dziennikarzy i obrońców praw człowieka przed 

strategicznym powództwem zmierzającym do stłumienia debaty publicznej (SLAPP). Zmieniona dyrektywa 

o audiowizualnych usługach medialnych ustanawia zasady niezależności organów regulacyjnych ds. mediów, 

promuje przejrzystość własności mediów i uznaje, że decyzje redakcyjne powinny być wolne od ingerencji. W 
planie działania na rzecz mediów i sektora audiowizualnego Komisja przedstawiła szereg działań mających na celu 

wzmocnienie stabilności finansowej i transformacji cyfrowej sektora mediów.  

W tym kontekście celem tej inicjatywy, zawartej w programie prac Komisji na 2022 r., będzie ustanowienie 

wspólnych ram rozwoju rynku wewnętrznego w sektorze mediów, a tym samym zapewnienie wolności 

i pluralizmu mediów na tym rynku. Będzie ona spójna z wysiłkami UE na rzecz wspierania, ochrony 

i wzmacniania naszej demokracji, które są centralnym elementem priorytetów Komisji określonych w wytycznych 

politycznych przewodniczącej Ursuli von der Leyen. 

Problem, któremu ma zaradzić inicjatywa  

Na wewnętrzny rynek mediów mają wpływ: (i) różne przepisy krajowe dotyczące pluralizmu mediów, (ii) 

Ref. Ares(2021)7899801 - 21/12/2021

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=COM:2020:790:FIN&qid=1607079662423
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/recommendation-protection-safety-and-empowerment-journalists
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2018/1808/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2018/1808/oj
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52020DC0784
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=COM:2021:645:FIN&pk_campaign=Communication%20&pk_source=EURLEX&pk_medium=TW&pk_keyword=Work%20programme
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024_en


 

2 
 

niewystarczające struktury współpracy między niezależnymi organami regulacyjnymi ds. mediów, (iii) przypadki 

publicznej i prywatnej ingerencji we własność mediów, zarządzanie nimi lub ich funkcjonowanie1 oraz (iv) brak 

zabezpieczenia pluralizmu mediów, w tym w internecie. 

W szczególności podmioty medialne mają do czynienia z różnymi krajowymi przepisami prawa materialnego 

i procedurami kontrolnymi dotyczącymi funkcjonowania na rynku mediów oraz z innymi ograniczeniami 

związanymi z wchodzeniem na rynek i funkcjonowaniem na nim. Niewystarczający poziom przejrzystości 

w zakresie własności mediów oraz niedociągnięcia w porównywalnych mechanizmach pomiaru liczby odbiorców 

mogą uniemożliwić przedsiębiorstwom medialnym podejmowanie świadomych decyzji biznesowych. 

Konwergencja na wewnętrznym rynku mediów jest również utrudniona przez rozbieżną interpretację pojęć 

regulacyjnych istotnych dla pluralizmu mediów. Ponadto rozwój rynku hamuje niewystarczająca strukturalna 

współpraca organów regulacyjnych ds. mediów, a także ograniczone i fragmentaryczne zachęty do wspierania 

samoregulacji mediów. Europejskie media są również ograniczone niewystarczającymi zachętami do 

wprowadzania innowacji i współpracy transgranicznej, w tym za pomocą narzędzi regulacyjnych lub finansowych.  

Jednocześnie przypadki ingerencji publicznej i prywatnej osłabiają niezależność mediów. Zasoby państwowe mogą 

być wykorzystywane do wywierania presji na media, zakłócając konkurencję na rynku wewnętrznym. Ponadto 

ingerencja w decyzje redakcyjne i zarządcze mediów, która może między innymi prowadzić do stronniczego 

przekazu medialnego, może mieć wpływ na decyzje inwestycyjne lub decyzje o wejściu na rynek. Wreszcie 

internetowe techniki rozpowszechniania i amplifikacji mogą uwypuklić problemy, ostatecznie ze szkodą dla 

różnorodności oferty medialnej.  

Opisane powyżej problemy mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie unijnego jednolitego rynku mediów: 

wynikają one z fragmentacji regulacyjnej i prowadzą do niej oraz pozbawiają uczestników rynku mediów pewności 

prawnej i rynkowej.  

Podstawa działania UE (podstawa prawna i analiza zgodności z zasadą pomocniczości)  

Inicjatywa będzie opierać się na kompetencjach do przyjmowania środków dotyczących zbliżenia przepisów 

ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, których celem jest ustanowienie 

i funkcjonowanie rynku wewnętrznego zgodnie z art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). 

Inicjatywa będzie opierać się na zmienionej dyrektywie o audiowizualnych usługach medialnych i stanowić będzie 

uzupełnienie reguł konkurencji2. Będzie ona uzupełnieniem pakietu dotyczącego aktu w sprawie usług cyfrowych3 

i będzie w pełni dostosowana do przepisów Protokołu w sprawie systemu publicznego nadawania w Państwach 

Członkowskich („protokół amsterdamski”). 

Praktyczna potrzeba działania na poziomie UE 

Inicjatywa skoncentruje się wyłącznie na obszarach, w których działania UE wydają się niezbędne do właściwego 

funkcjonowania wewnętrznego rynku mediów oraz do zapewnienia równych warunków działania i niezależności 

podmiotów medialnych w całej UE.  

Ani zmieniona dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych, ani unijne reguły konkurencji nie są w stanie 

skutecznie rozwiązać problemów opisanych powyżej, ponieważ takie problemy wykraczają poza ich zasięg lub 

zakres stosowania. Biorąc pod uwagę charakter problemów, w szczególności rozdrobnienie regulacyjne, jedynie 

skoordynowane działania na szczeblu UE mogą skutecznie usunąć przeszkody napotykane przez podmioty 

europejskiego rynku mediów, zwłaszcza podmioty prowadzące działalność transgraniczną, oraz zapewnić większą 

pewność prawa.  

Chociaż państwa członkowskie będą nadal korzystać z elastyczności w dostosowywaniu krajowych przepisów 

                                                 
1 Zostało to potwierdzone w sprawozdaniach Komisji na temat praworządności z roku 2020 oraz 2021, jak również przez ostatnie wydania  

monitora pluralizmu mediów.  
2 Unijne reguły konkurencji, w tym ramy ochrony konkurencji (art. 101 i 102 TFUE oraz rozporządzenie w sprawie kontroli koncentracji 

przedsiębiorstw), zasady pomocy państwa (art. 107 TFUE) oraz przepisy szczegółowe dotyczące usług świadczonych w ogólnym interesie 

gospodarczym (art. 106 TFUE) mogą przyczynić się do pluralizmu mediów poprzez wspieranie konkurencji na rynkach medialnych, ale nie 

mają na celu pluralizmu ani nie są odpowiednim narzędziem do osiągnięcia celu inicjatywy. 
3 Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych (akt o usługach 

cyfrowych) i zmieniającego dyrektywę 2000/31/WE oraz wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

kontestowalnych i uczciwych rynków w sektorze cyfrowym (akt o rynkach cyfrowych). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:12012M/TXT
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/digital-services-act-package
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:12012E/PRO/29
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/rule-law/rule-law-mechanism/2021-rule-law-report_en
https://ec.europa.eu/info/publications/2020-rule-law-report-communication-and-country-chapters_en
https://cmpf.eui.eu/media-pluralism-monitor/
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dotyczących mediów do ich specyfiki, jedynie wspólne zasady i ściślejsza współpraca w określonych obszarach 

umożliwią podmiotom działającym na rynku mediów sprawne funkcjonowanie ponad granicami na rynku 

wewnętrznym UE. 

B. Główne cele i warianty strategiczne  

Głównymi celami inicjatywy są:  

– zapewnienie przedsiębiorstwom medialnym możliwości działania na rynku wewnętrznym z zastrzeżeniem 

spójnych standardów regulacyjnych, w tym w odniesieniu do wolności i pluralizmu mediów;  

 – zapewnienie obywatelom UE dostępu do szerokiej i zróżnicowanej oferty medialnej zarówno w internecie, jak 

i poza nim; 

– zapewnienie niezależności redakcyjnej i niezależnego zarządzania mediami, co jest warunkiem wstępnym 

wolności mediów i integralności rynku wewnętrznego;  

– wspieranie niezakłóconej konkurencji między przedsiębiorstwami medialnymi poprzez zapewnienie przejrzystej 

i sprawiedliwej alokacji zasobów państwowych.  

W scenariuszu odniesienia Komisja nie zaproponowałaby żadnych zmian w obecnych ramach ustawodawczych 

i nadal monitorowałaby rozwój sytuacji na szczeblu krajowym za pośrednictwem rocznych sprawozdań na temat 

praworządności, które od 2022 r. będą zawierać konkretne zalecenia dla państw członkowskich. 

Dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych nadal byłaby jedynym instrumentem prawa medialnego UE, 

a jej wpływ na kwestie wskazane powyżej byłby ograniczony. Nie byłoby możliwości interweniowania na szczeblu 

UE w transakcje na rynku mediów w celu zapewnienia pluralizmu mediów poprzez stosowanie unijnego prawa 

konkurencji. 

Niezależne organy regulacyjne ds. mediów w ramach Europejskiej Grupy Regulatorów ds. Audiowizualnych Usług 

Medialnych (ERGA) nadal odgrywałyby rolę w zapewnianiu egzekwowania obowiązujących przepisów UE 

dotyczących mediów, ale bez kanałów współpracy strukturalnej. ERGA również miałaby ograniczony wpływ na 

dalszą konwergencję rynku.  

Pozostałe warianty wstępne, które zostaną przeanalizowane, to: 

Wariant 1: zalecenie skierowane do państw członkowskich 

Zalecenie zachęciłoby państwa członkowskie do wdrożenia szeregu działań związanych m.in. z krajowymi 

procedurami kontroli operacji na rynku mediów, ograniczeniami w wejściu na rynek i funkcjonowaniem na nim, 

przejrzystością własności mediów, ochroną niezależności redakcyjnej i różnorodności mediów oraz przejrzystym 

przydziałem zasobów państwowych. 

Zalecenie mogłoby przewidywać mechanizm monitorowania przez Komisję, aby zachęcić państwa członkowskie 

do jego stosowania. Istniejąca obecnie ERGA mogłaby służyć jako forum wymiany najlepszych praktyk.  

Wariant 2: instrument legislacyjny oparty na wzmocnionej unijnej sieci niezależnych organów regulacyjnych ds. 

mediów  

Przepisy tego instrumentu ustanowiłyby wspólne zasady dotyczące krajowych procedur kontroli transakcji na 

rynku mediów oraz innych ograniczeń wejścia na rynek i funkcjonowania mediów. Przewidziane zostałyby w nim 

również środki mające na celu zwiększenie przejrzystości rynków medialnych.  

Przepisy określiłyby również zasady ochrony niezależności redakcyjnej mediów oraz przejrzystego podziału 

zasobów państwowych w sektorze mediów. Celem tego instrumentu byłoby również wspieranie spójnych 

standardów regulacyjnych i w zakresie samoregulacji istotnych dla pluralizmu mediów, zarówno w internecie, jak 

i poza nim.  
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Jego celem byłoby stworzenie ram umożliwiających przedsiębiorstwom medialnym wspieranie innowacji 

i współpracy transgranicznej w celu przyczynienia się do niezależności finansowej i długoterminowej stabilności 

sektora. 

Instrument ten byłby oparty na skutecznym i niezależnym mechanizmie monitorowania na szczeblu UE oraz 

zorganizowanych ramach współpracy organów regulacyjnych ds. mediów. Mógłby on opierać się na istniejącej 

unijnej sieci niezależnych organów regulacyjnych ds. mediów (ERGA), potencjalnie wyposażonej w niezbędne 

uprawnienia i zasoby.  

Struktura powyższych wariantów zostanie dostosowana i udoskonalona w trakcie procesu oceny skutków. 

C. Prawdopodobne skutki  

1) Prawdopodobne skutki gospodarcze 

Oczekuje się, że inicjatywa ta zapewni przedsiębiorstwom medialnym większą pewność prawa, lepszy dostęp do 

rynku i możliwości wzrostu gospodarczego, co jest szczególnie ważne, biorąc pod uwagę fakt, że sektor mediów w 

UE składa się w dużej mierze z MŚP. Zapewniłaby ona również większe zachęty dla przedsiębiorstw medialnych 

do inwestowania za granicą, biorąc pod uwagę mniejsze ryzyko utrudniających funkcjonowanie przepisów lub 

procedur krajowych, a także zacieśnioną współpracę regulacyjną i konwergencję w całej UE. Inicjatywa ta 

pomogłaby również zapewnić równe warunki działania dla wszystkich podmiotów medialnych.  

2) Prawdopodobne skutki społeczne 

Biorąc pod uwagę, że europejski sektor mediów przyczynia się do tworzenia miejsc pracy i wzrostu 

gospodarczego, przy obrotach przekraczających 3 proc. PKB4, silny rynek wewnętrzny mediów może stworzyć 

dalsze możliwości zatrudnienia i ułatwić włączenie społeczne. Inicjatywa ta może również przyczynić się do 

rozwoju sektora mediów, a jednocześnie pomóc w wypełnianiu społecznej roli mediów, jakim jest informowanie 

obywateli i kształtowanie ich opinii. Inicjatywa ta pomogłaby również właściwym organom regulacyjnym 

skuteczniej chronić szczególną rolę mediów.  

3) Prawdopodobny wpływ na prawa podstawowe: 

Przyjęcie inicjatywy przyczyniłoby się do ochrony wolności wypowiedzi, zgodnie z art. 11 Karty praw 

podstawowych Unii Europejskiej. Inicjatywa wspierałaby również podstawowe wartości UE określone w art. 2 
Traktatu o Unii Europejskiej, biorąc pod uwagę rolę, jaką niezależne podmioty medialne odgrywają w systemach 

demokratycznych opartych na praworządności. Mogłaby ona mieć pozytywny wpływ na wolność działalności 

gospodarczej, w szczególności poprzez ograniczenie ryzyka dyskryminującego traktowania niektórych podmiotów 

medialnych.  

4) Prawdopodobny wpływ na uproszczenie lub obciążenie administracyjne  

Wszystkie warianty mogłyby prowadzić do pewnych dodatkowych obciążeń administracyjnych dla organów 

publicznych. Takie obciążenie byłoby jednak zrównoważone przez znaczne zmniejszenie obciążeń dla uczestników 

rynku wynikające z uproszczenia procedur i mniejszego ryzyka występowania przepisów lub zachowań 

administracyjnych utrudniających funkcjonowanie mediów. Ze względu na niższe koszty regulacyjne obciążenie 

podmiotów medialnych zmniejszyłoby się, a jednocześnie podmioty mogłyby korzystać z wyższego poziomu 

pewności prawa.  

5) Prawdopodobny wpływ na środowisko 

Nie przewiduje się istotnego wpływu na środowisko. Ograniczone negatywne skutki mogłyby wynikać 

z dodatkowego wymogu przechowywania dokumentacji w związku ze zwiększoną korespondencją elektroniczną 

lub działaniami technicznymi i organizacyjnymi w ramach wariantu 2.  

                                                 
4  Jak wspomniano w planie działania dotyczącym mediów i sektora audiowizualnego, dostępnym pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0784  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:12012P/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:12012P/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:12012M/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52020DC0784
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52020DC0784
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D. Instrumenty lepszego stanowienia prawa  

Ocena skutków  

Przeprowadzona zostanie szczegółowa ocena skutków w celu pogłębienia analizy problemu i oceny wariantów 

strategicznych.  

Ocena skutków będzie opierać się na gromadzeniu dowodów obejmujących różne istniejące źródła, takie jak 

regularne badania (np. monitor pluralizmu mediów) i sprawozdania Komisji (sprawozdania na temat 

praworządności), publikacje organizacji międzynarodowych, wkład różnych zainteresowanych stron oraz przegląd 

literatury naukowej.  

Ponadto Komisja rozpoczęła ukierunkowane badania ad hoc w celu dostarczenia dodatkowych dowodów. Badania 

te dostarczą dowodów na temat potencjalnych skutków gospodarczych i społecznych inicjatywy, a także jej 

prawdopodobnego wpływu na prawa podstawowe. 

Zakończenie oceny skutków zaplanowano na II kwartał 2022 r. 

Strategia konsultacji  

Informacje zwrotne otrzymane w odpowiedzi na niniejsze zaproszenie do zgłaszania uwag dostarczą na wczesnym 

etapie dowodów i opinii zainteresowanych stron na temat możliwych wariantów strategicznych. 

Strategia konsultacji obejmuje również internetowe konsultacje społeczne, które mają się rozpocząć na początku 

stycznia 2022 r. Do udziału w nich zaproszone zostaną wszystkie zainteresowane strony wskazane jako grupa 

docelowa. Kwestionariusz będzie dostępny we wszystkich językach UE, a odpowiedzi mogą być również udzielane 

we wszystkich językach urzędowych UE.  

Komisja przeprowadzi również szereg ukierunkowanych konsultacji, w tym warsztaty eksperckie (np. konsultacje 

z ekspertami ds. mediów i pracownikami naukowymi w ramach Akademii ERGA), a także dyskusje z państwami 

członkowskimi na odpowiednich forach, na przykład w ramach komitetu kontaktowego ustanowionego na mocy 

dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych.  

Powody prowadzenia konsultacji 

W ramach tych konsultacji chcielibyśmy zebrać:  

1) opinie zainteresowanych stron na temat obecnych i pojawiających się problemów związanych z wolnością 

i pluralizmem mediów, ze szczególnym uwzględnieniem przeszkód/kwestii wpływających na funkcjonowanie 

mediów na rynku wewnętrznym UE; 

2) dowody i konkretne dane leżące u podstaw zidentyfikowanych problemów oraz  

3) opinie zainteresowanych stron na temat potencjalnego podejścia politycznego, wariantów i skutków. 

Grupa docelowa 

Celem konsultacji będzie zebranie opinii i przemyśleń obywateli, odpowiednich organów i organów państw 

członkowskich, pracowników naukowych, podmiotów medialnych (zarówno prywatnych, jak i publicznych) oraz 

organizacji patronackich reprezentujących wszystkie zainteresowane strony. 

 

 

 


