
DECYZJA KOMISJI (UE) 2015/163 

z dnia 21 listopada 2014 r. 

w sprawie zgodności z prawem Unii środków, które Polska planuje przyjąć zgodnie z art. 14 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/13/UE w sprawie koordynacji niektórych 
przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących 
świadczenia audiowizualnych usług medialnych (dyrektywa o audiowizualnych usługach 

medialnych) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/13/UE z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie koordynacji 
niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia 
audiowizualnych usług medialnych (dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych) (1), w szczególności jej art. 14 
ust. 2, 

uwzględniając opinię Komitetu ustanowionego zgodnie z art. 29 dyrektywy 2010/13/UE, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Pismem z dnia 19 sierpnia 2014 r. Polska powiadomiła Komisję o pewnych środkach, które planuje przyjąć 
zgodnie z art. 14 ust. 1 dyrektywy 2010/13/EWG. 

(2)  W terminie trzech miesięcy od otrzymania tego powiadomienia Komisja sprawdziła zgodność wspomnianych 
środków z prawem Unii, w szczególności w zakresie proporcjonalności środków oraz przejrzystości procedury 
konsultacji krajowych. 

(3)  Analizując środki, Komisja wzięła pod uwagę dostępne dane na temat polskiego rynku audiowizualnego, w 
szczególności wpływu tych środków na rynek telewizyjny. 

(4)  Polska sporządziła wykaz wydarzeń o doniosłym znaczeniu dla społeczeństwa w sposób jasny i przejrzysty, po 
przeprowadzeniu szerokich konsultacji. 

(5)  Na podstawie szczegółowej dokumentacji i danych na temat oglądalności przedstawionych przez polskie władze 
służby Komisji sprawdziły, czy wykaz wytypowanych wydarzeń sporządzony na podstawie art. 14 ust. 1 
dyrektywy 2010/13/UE spełnia co najmniej dwa spośród następujących kryteriów uważanych za wiarygodne 
wskaźniki znaczenia wydarzeń dla społeczeństwa: (i) szczególny powszechny oddźwięk w państwie 
członkowskim, a nie tylko znaczenie dla tych, którzy zazwyczaj śledzą wydarzenia w danej dyscyplinie sportu lub 
dziedzinie aktywności; (ii) ogólnie uznawane, szczególne znaczenie kulturowe dla społeczeństwa danego państwa 
członkowskiego, w szczególności jako czynnik wzmacniający tożsamość kulturową; (iii) uczestnictwo drużyny 
narodowej w danym wydarzeniu w ramach zawodów lub turnieju o znaczeniu międzynarodowym; oraz (iv) fakt, 
że wydarzenie jest tradycyjnie transmitowane w ogólnodostępnej telewizji i ma dużą oglądalność. 

(6)  Zgłoszony wykaz wydarzeń o doniosłym znaczeniu dla społeczeństwa zawiera zarówno wydarzenia, które 
znajdują się już na liście przewidzianej w art. 20b ustawy o radiofonii i telewizji z dnia 29 grudnia 1992 r., 
zmienionej ustawą z dnia 31 marca 2000 r., jak i inne wydarzenia, ujęte w projekcie rozporządzenia Krajowej 
Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie listy ważnych wydarzeń. Niektóre spośród wytypowanych wydarzeń są 
ogólnie uznawane za wydarzenia o doniosłym znaczeniu dla społeczeństwa, takie jak letnie i zimowe Igrzyska 
Olimpijskie, półfinały i finały mistrzostw świata i Europy w piłce nożnej. W wykazie uwzględniono też inne 
mecze piłki nożnej z udziałem reprezentacji Polski w ramach tych wydarzeń, w tym mecze eliminacyjne. Jak 
dowodzą polskie władze, wydarzenia te mają dużą oglądalność i tradycyjnie są transmitowane w ogólnodostępnej 
telewizji. Ponadto wydarzenia te mają szczególny powszechny oddźwięk w Polsce, ponieważ są szczególnie 
popularne wśród szerokiej publiczności, a nie tylko wśród tych osób, które zazwyczaj śledzą wydarzenia 
sportowe. Co więcej, w niektórych meczach w ramach mistrzostw świata i Europy w piłce nożnej, w tym w 
meczach eliminacyjnych, gra polska reprezentacja. 

(7)  Inne mecze z udziałem reprezentacji Polski w piłce nożnej w ramach oficjalnych rozgrywek oraz mecze z 
udziałem polskich klubów w ramach Ligi Mistrzów i Pucharu UEFA mają dużą oglądalność, tradycyjnie były 
transmitowane w ogólnodostępnej telewizji i mają szczególny powszechny oddźwięk w Polsce. 
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(8)  Mecze z udziałem reprezentacji Polski w mistrzostwach świata i Europy w piłce siatkowej kobiet i mężczyzn, w 
tym mecze eliminacyjne, oraz zawody Ligi Światowej w piłce siatkowej mężczyzn mają dużą oglądalność i 
tradycyjnie były transmitowane w ogólnodostępnej telewizji. Ponadto mają one szczególny i powszechny 
oddźwięk w Polsce, nawet wśród widzów, którzy zazwyczaj nie śledzą wydarzeń w tej dyscyplinie sportu. 
Wydarzenia te obejmują też udział reprezentacji narodowej w ważnym turnieju międzynarodowym. Znaczne 
sukcesy polskich drużyn w tych rozgrywkach dodatkowo zwiększają zainteresowanie tymi wydarzeniami. 

(9)  Półfinały i finały mistrzostw świata i Europy w piłce ręcznej mężczyzn nie tylko mają dużą oglądalność i 
tradycyjnie są transmitowane w ogólnodostępnej telewizji, ale także mają szczególny i powszechny oddźwięk w 
Polsce, nawet wśród widzów, którzy zazwyczaj nie śledzą wydarzeń w tej dyscyplinie sportu. Inne mecze w 
ramach tym imprez z udziałem reprezentacji Polski także miały dużą oglądalność i tradycyjnie były transmi
towane w ogólnodostępnej telewizji. Ponadto mają one szczególny i powszechny oddźwięk w Polsce, nawet 
wśród widzów, którzy zazwyczaj nie śledzą wydarzeń w tej dyscyplinie sportu. Wydarzenia te obejmują też 
udział reprezentacji narodowej w ważnym turnieju międzynarodowym, w którym polskie drużyny odniosły 
znaczne sukcesy. 

(10)  Mistrzostwa Świata w narciarstwie klasycznym, zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich i zawody 
Pucharu Świata w biegach narciarskich kobiet nie tylko mają dużą oglądalność i tradycyjnie są transmitowane w 
ogólnodostępnej telewizji, ale także mają szczególny i powszechny oddźwięk w Polsce, nawet wśród widzów, 
którzy zazwyczaj nie śledzą wydarzeń w tej dyscyplinie sportu. Wydarzenia te obejmują też udział reprezentacji 
narodowej w ważnym turnieju międzynarodowym, w którym polscy zawodnicy odnieśli znaczne sukcesy. 

(11)  Mistrzostwa Świata w lekkoatletyce tradycyjnie mają dużą oglądalność i są transmitowane w ogólnodostępnej 
telewizji. Ponadto mają one szczególny i powszechny oddźwięk w Polsce, nawet wśród widzów, którzy zazwyczaj 
nie śledzą wydarzeń w dyscyplinach sportu reprezentowanych na tej imprezie. Polscy zawodnicy odnieśli znaczne 
sukcesy w skoku o tyczce, pchnięciu kulą i rzucie dyskiem. 

(12)  Biorąc pod uwagę warunki, na których będą transmitowane powyższe wydarzenia o doniosłym znaczeniu dla 
społeczeństwa, definicję „uprawnionego nadawcy”, rolę Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w mechanizmie 
rozstrzygania sporów w czasie stosowania środków oraz przewidzianą datę wejścia w życie ostatecznych polskich 
środków (12 miesięcy od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej), środki te nie wykraczają poza 
to, co jest konieczne do osiągnięcia zakładanego celu, którym jest ochrona prawa do informacji i szeroki dostęp 
społeczeństwa do telewizyjnej transmisji wydarzeń krajowych i zagranicznych o doniosłym znaczeniu dla 
społeczeństwa. Można zatem uznać, że skutki tych środków dla prawa własności określonego w art. 17 Karcie 
praw podstawowych Unii Europejskiej nie wykraczają poza skutki nierozerwalnie związane z ujęciem tych 
wydarzeń w wykazie przewidzianym w art. 14 ust. 1 dyrektywy 2010/13/UE. 

(13)  Środki przewidziane przez Polskę wydają się proporcjonalne w zakresie uzasadniającym odstępstwo — z uwagi 
na nadrzędne względy interesu publicznego związane z zapewnieniem szerokiego powszechnego dostępu do 
transmisji wydarzeń o doniosłym znaczeniu dla społeczeństwa — od podstawowej swobody świadczenia usług 
zapisanej w art. 56 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). Ponadto polskie środki nie 
dyskryminują nadawców, podmiotów praw lub innych podmiotów gospodarczych z innych państw 
członkowskich ani nie utrudniają im dostępu do rynku. 

(14)  Przyjęte środki są zgodne z zasadami Unii dotyczącymi konkurencji w tym sensie, że definicja nadawców 
uprawnionych do transmisji wymienionych wydarzeń jest oparta na obiektywnych kryteriach, które pozwalają na 
rzeczywistą i potencjalną konkurencję w zakresie zdobycia praw do transmisji tych wydarzeń. Ponadto liczba 
wytypowanych wydarzeń nie jest nieproporcjonalna w stopniu, który mógłby zakłócić konkurencję na rynku 
odbiorców końcowych telewizji ogólnodostępnej i telewizji płatnej. Można zatem uznać, że skutki tych środków 
dla swobody konkurencji nie wykraczają poza skutki nierozerwalnie związane z ujęciem tych wydarzeń w 
wykazie przewidzianym w art. 14 ust. 1 dyrektywy 2010/13/UE. 

(15)  Komisja powiadomiła inne państwa członkowskie o środkach, które planuje przyjąć Polska, i przedstawiła wyniki 
swojej analizy komitetowi ustanowionemu na podstawie art. 29 dyrektywy 2010/13/UE. Komitet wydał opinię 
pozytywną, 

STANOWI, CO NASTĘPUJE: 

Artykuł 

1. Środki, które planuje przyjąć Polska na podstawie art. 14 ust. 1 dyrektywy 2010/13/UE i które zostały zgłoszone 
Komisji na podstawie art. 14 ust. 2 tej dyrektywy, są zgodne z prawem Unii. 
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2. Środki przyjęte przez Polskę publikuje się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 21 listopada 2014 r. 

W imieniu Komisji 
Günther OETTINGER 

Członek Komisji  
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ANNEX 

Publication pursuant to Article 14 of Directive 2010/13/EU on the coordination of certain provisions laid 
down by law, regulation or administrative action in Member States concerning the provision of audiovisual 

media services (Audiovisual Media Services Directive). 

The measures taken by Poland, to be published in accordance with Article 14 of Directive 2010/13/EU, are set out in 
the following extract of the Broadcasting Act of 29 December 1992 (Journal of Laws 43/2011, item 226, as amended) 
and the Regulation of the National Broadcasting Council on the list of major events of 17 November 2014: 

„The Broadcasting Act of 29 December 1992 

Art. 20b. 1. Nadawca programu telewizyjnego może nadać bezpośrednią transmisję z wydarzenia o zasadniczym 
znaczeniu społecznym, zwanego dalej »ważnym wydarzeniem«, tylko: 

1)  w programie ogólnokrajowym w rozumieniu ustawy lub koncesji, dostępnym w całości bez opłaty, z wyłączeniem 
opłat abonamentowych w rozumieniu ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych i 
podstawowych opłat pobieranych przez operatorów sieci kablowych; lub 

2)  jeżeli to samo wydarzenie jest transmitowane przez nadawcę programu spełniającego wymogi określone w pkt 1, na 
podstawie umowy z nadawcą, który nabył prawa do transmisji danego wydarzenia, lub z innym uprawnionym, z 
zastrzeżeniem ust. 6. 

2.  Ze względu na duże zainteresowanie społeczne za ważne wydarzenia uważa się między innymi: 

1)  letnie i zimowe Igrzyska Olimpijskie; 

2)  półfinały i finały mistrzostw świata i Europy w piłce nożnej, a także wszelkie inne mecze w ramach tych imprez z 
udziałem reprezentacji Polski, w tym mecze eliminacyjne; 

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 Pucharu UEFA. 

3.  Krajowa Rada może, w drodze rozporządzenia, określić listę innych, niż wymienione w ust. 2, ważnych wydarzeń, 
uwzględniając stopień społecznego zainteresowania określonym wydarzeniem i znaczenie tego wydarzenia dla życia 
społecznego, gospodarczego i politycznego. 

4.  Jeżeli przewiduje się organizację ważnego wydarzenia w częściach, to każdą taką część uważa się za ważne 
wydarzenie. 

5.  Przepis ust. 1 stosuje się do nadań z opóźnieniem, jeżeli opóźnienie nadania transmisji z ważnego wydarzenia nie 
przekracza 24 godzin i wynika z ważnych powodów, w szczególności: 

1) z czasu, w którym odbywa się dane wydarzenie, obejmującego okres między godziną 24 a godziną 6 czasu obowią
zującego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej; 

2)  z pokrywania się w czasie ważnych wydarzeń lub ich części. 

6.  Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli dany nadawca wykaże, że żaden nadawca programu spełniającego wymogi 
określone w ust. 1 pkt 1 nie wyraził gotowości zawarcia umowy umożliwiającej nadanie transmisji zgodnie z ust. 1 
pkt 2. 

7.  Krajowa Rada w zakresie wynikającym z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych może, w 
drodze rozporządzenia, określić: 

1)  listy wydarzeń uznanych przez inne państwa europejskie za ważne wydarzenia; 

2)  zasady wykonywania wyłącznych praw do telewizyjnych transmisji wydarzeń, o których mowa w pkt 1, w sposób 
zapewniający, że wykonywanie tych praw przez nadawców podlegających ustawie nie pozbawi odbiorców w danym 
państwie możliwości odbioru tych wydarzeń na zasadach określonych przez dane państwo zgodnie z przepisami 
prawa międzynarodowego.” 
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DZIENNIK USTAW 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 3 grudnia 2014 r. 

Poz. 1705 

ROZPORZĄDZENIE 

KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI 

z dnia 17 listopada 2014 r. 

w sprawie listy ważnych wydarzeń  

Na podstawie art. 20b ust. 3 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz.U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, 
z późn. zm. (1)) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa listę innych, niż wymienione w art. 20b ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o 
radiofonii i telewizji, ważnych wydarzeń. 

§ 2. Uwzględniając stopień społecznego zainteresowania wydarzeniami i ich znaczenie dla życia społecznego, 
gospodarczego i politycznego, za ważne wydarzenia uznaje się: 

1)  mecze z udziałem reprezentacji Polski w mistrzostwach świata i Europy w piłce siatkowej kobiet i mężczyzn, w tym 
mecze eliminacyjne; 

2)  zawody Ligi Światowej w piłce siatkowej mężczyzn rozgrywane w Polsce; 

3)  półfinały i finały mistrzostw świata i Europy w piłce ręcznej mężczyzn, a także wszelkie inne mecze w ramach tych 
imprez z udziałem reprezentacji Polski, w tym mecze eliminacyjne; 

4)  Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Klasycznym; 

5)  zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich; 

6)  zawody Pucharu Świata w biegach narciarskich kobiet; 

7)  Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia. 

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji: J. DWORAK  
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(1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2011 r. Nr 85, poz. 459, Nr 112, poz. 654, Nr 153, poz. 
903 i Nr 160, poz. 963 oraz z 2012 r. poz. 1209 i 1315. 
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