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Ochrona małoletnich i godności ludzkiej 
Prawo do odpowiedzi 

 
 
KWESTIA 1: OCHRONA MAŁOLETNICH 
Ochrona małoletnich przed treściami szkodliwymi w środowisku usług 
audiowizualnych jest szczególnie istotnym zadaniem. 
Ramy prawne tej ochrony nakreślone w dyrektywie, a w szczególności w art. 22 i 22b 
należy uznać za istotne, a zasady tam nakreślone powinny w odpowiedniej formie 
znaleźć odzwierciedlenie także w nowej dyrektywie w odniesieniu do szeroko 
rozumianych usług audiowizualnych.  
 
Uzupełniające dyrektywę zalecenie w sprawie rozwoju konkurencyjności europejskiej 
branży usług audiowizualnych i informacyjnych poprzez wspieranie krajowych 
rozwiązań systemowych mających na celu osiągnięcie porównywalnej i skutecznej 
ochrony małoletnich i godności ludzkiej z 1998 r., obejmujące szeroko pojęte usługi 
audiowizualne i informacyjne – także świadczone w trybie online ma istotną wartość 
dla zapewnienia bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do usług audiowizualnych.  
 
Również rozważana aktualnie propozycja nowego zalecenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady w sprawie ochrony małoletnich i godności ludzkiej oraz prawa do odpowiedzi w 
europejskiej branży usług audiowizualnych i informacyjnych zawiera szereg istotnych 
postanowień ukierunkowanych na ochronę interesów małoletnich, biorąc pod uwagę 
aktualny stan rozwoju nowych mediów i nowych technologii.  
 
Powyższe regulacje należy uznać właściwie odpowiadające na wyzwania związane z 
zapewnieniem skutecznej ochrony małoletnich w środowisku nowoczesnych mediów 
audiowizualnych.  
 
Wydaje się, iż dalszym krokiem powinno być usprawnienie wymiany informacji 
pomiędzy państwami członkowskimi, a w szczególności pomiędzy niezależnymi 
organami regulacyjnymi tych państw, o stosowanych najlepszych praktykach 
ukierunkowanych na ochronę małoletnich oraz stwarzanie korzystnych warunków dla 
rozwoju samoregulacji branżowych.  
 
1.1. Przepisy dotyczące linearnych usług audiowizualnych  
Należy przychylić się do poglądu, że obecne brzmienie art. 22 dyrektywy „O telewizji 
bez granic” powinno być rozciągnięte także na inne rodzaje linearnych usług 
audiowizualnych. 
 
1.2. Przepisy dotyczące nielinearnych usług audiowizualnych 
Należy uznać za nieodzowne określenie w nowej dyrektywie zbioru podstawowych 
norm, odnoszących się do ochrony małoletnich i godności ludzkiej, mających 
zastosowanie do nielinearnych usług audiowizualnych. 
 
Proponowana w Issue Paper konstrukcja odnosząca się zmodyfikowanego brzmienia 
art. 22  ust. 1 dyrektywy wydaje się zmierzać w dobrym kierunku.  
„Państwa członkowskie stosują odpowiednie środki, aby spowodować, że usługi 
przekazu treści audiowizualnych nie są dystrybuowane w sposób, który mógłby 
poważnie zaszkodzić rozwojowi fizycznemu, umysłowemu lub moralnemu osób 
nieletnich. 
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W zakresie nielinearnych usług przekazu treści audiowizualnych państwa członkowskie 
zachęca się do wdrożenia systemów współregulacji lub samoregulacji, jak również 
systemów filtrowania, weryfikacji wieku, oznaczania i klasyfikacji treści”. 
 
Jednakże wymaga jasnego podkreślenia, że zdanie drugie proponowanego powyżej 
przepisu stanowi jedynie środek uzupełniający zakaz sformułowany w zdaniu 
pierwszym.  
 
Ponadto, mając na uwadze z natury ponadgraniczny charakter nielinearnych usług 
audiowizualnych, celowe jest wdrożenie już na początku systemów wymiany 
informacji o podejmowanych przez poszczególne państwa członkowskie środkach w 
zakresie kontroli naruszeń przepisów ukierunkowanych na ochronę małoletnich, oraz 
innych środków w zakresie edukacji medialnej i podobnych rozwiązań. 
 
KWESTIA 2: SZERZENIE NIENAWIŚCI 
Art. 22a obecnej dyrektywy stanowi, że państwa członkowskie spowodują, aby 
nadawane treści nie zawierały żadnego przekazu nawołującego do nienawiści wobec 
innej rasy, płci, wyznania czy narodowości. Państwa członkowskie odpowiadają za 
określenie tej definicji zgodnie ze swoimi krajowymi zasadami legislacyjnymi i 
wartościami moralnymi. 
 
Należy przychylić się do poglądu, że obecne brzmienie przepisu jest odpowiednie i 
powinno zostać utrzymane w stosunki do wszystkich usług audiowizualnych tak 
linearnych jak i nielinearnych.  
 
Współregulacja lub samoregulacja mogą przyczynić się do dalszego rozwijania 
szczegółowych  rozwiązań odnoszących się do ochrony porządku publicznego. Nie 
zmienia to faktu, że wyraźne ustanowienie w zarówno w regulacji wspólnotowej, jak i 
krajowej takiego zakazu, sformułowanego w formie normatywnej jest potrzebne. 
 
Wydaje się, iż taki zapis byłby wystarczający. Państwom członkowskim należy 
pozostawić decyzje co do podejmowania właściwych środków przeciwko ukazywaniu 
w usługach audiowizualnych dyskryminacji ze względu na rasę, płeć lub narodowość, 
względnie także inne czynniki. Wydaje się, iż jest to sfera zagadnień, których 
rozwiązanie powinno uwzględniać specyfikę poszczególnych państw członkowskich. 
Można sądzić, że kwestie te mogą być właściwie ujęte poprzez edukację medialną i 
rozwijanie systemów samoregulacji lub współregulacji.  
 
2.1 Przepisy dotyczące linearnych usług audiowizualnych 
Obecne brzmienie art. 22a dyrektywy właściwie realizuje cel jakim jest ochrona 
porządku publicznego w odniesieniu do usług linearnych. 
 
2.2 Przepisy dotyczące nielinearnych usług audiowizualnych 
Należy uznać za nieodzowne określenie w nowej dyrektywie zbioru podstawowych 
norm, odnoszących się do ochrony porządku publicznego, mających zastosowanie do 
nielinearnych usług audiowizualnych. 
 
Proponowana w Issue Paper konstrukcja odnosząca się zmodyfikowanego brzmienia 
art. 22a dyrektywy, w formie obejmującej nielinearne usługi audiowizualne zmierza w 
dobrym kierunku: 
„Państwa członkowskie spowodują, aby usługi przekazu treści audiowizualnych nie 
zawierały żadnego przekazu nawołującego do nienawiści na podstawie płci, 
pochodzenia etnicznego lub narodowego, wyznania lub przekonań, 
niepełnosprawności, wieku lub orientacji seksualnej”. 
 
Pozytywnie należy odnieść się do potwierdzonej w Issue Paper zasady, iż to państwa 
członkowskie pozostaną odpowiedzialne za zdefiniowanie „podburzania do nienawiści”  
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zgodnie ze swoimi krajowymi zasadami legislacyjnymi i wartościami moralnymi oraz 
za zapewnienie odpowiedniej równowagi między fundamentalnym prawem do 
wyrażania opinii a środkami podejmowanymi w tym zakresie. 
 
KWESTIA 3: PRAWO DO ODPOWIEDZI  
Prawo do odpowiedzi określone obecnie w art. 23 dyrektywy „O telewizji bez granic” 
stanowi jeden z kluczowych elementów wspólnotowych ram prawnych prowadzenia 
działalności telewizyjnej. Gwarantuje on, iż realizowanie kluczowej zasady swobody 
wypowiedzi nie będzie naruszać słusznego prawa osób fizycznych i prawnych do 
ochrony dobrego imienia, w sytuacji poddania nieprawdziwych informacji w audycji 
telewizyjnej. 
 
Koncepcja rozszerzenia tej zasady na wszystkie usługi audiowizualne rozwinięta 
została w rozważanej na forum wspólnotowym propozycji zalecenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie ochrony małoletnich i godności ludzkiej oraz prawa do 
odpowiedzi w europejskiej branży usług audiowizualnych i informacyjnych. Należy 
sądzić, iż proponowane zalecenie właściwie odnosi się do tej kwestii. 
 
Należy sądzić, iż określenie tej zasady w nowej dyrektywie, w odniesieniu do 
linearnych usług telewizyjnych zasługuje na poparcie.  
 
3.1. Przepisy dotyczące linearnych usług audiowizualnych 
Wydaje się, iż określenie tej zasady w nowej dyrektywie, w odniesieniu do linearnych 
usług telewizyjnych zasługuje na poparcie.  
 
3.2. Przepisy dotyczące nielinearnych usług audiowizualnych  
Trudno jednoznacznie ocenić celowość, a także techniczną możliwość wprowadzenia 
prawa do odpowiedzi lub równorzędnych środków zaradczych w stosunku do usług 
„na żądanie”. Wydaje się, iż materia ta w odniesieniu do nielinearnych usług 
audiowizualnych powinna zostać określona raczej w zaleceniu niż w samej 
dyrektywie. Pozwoli to państwom członkowskim na bardziej elastyczny, dostosowany 
krajowych standardów i zwyczajów wybór środków ukierunkowanych na zapewnienie 
osobom fizycznym i prawnym ochrony reputacji i dobrego imienia. 
 


