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opinia o zgodności z prarvem Unii Europejskiej sprawozdania Komisji Kultury i Środk n,
Przekazu (druk nr 1968) o poselskim projekcie ustawy o zadaniach publicznych
w dziedzinie usług medialnych (druk nr 1847) sporządzona na podstawie art. 9 pkt 3
w rw. z art.2 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Komitecie
Integracji Europejskiej (Dz. U. Nr 106, poz. 191) w rwiązku z art, 12 ust. 4 Regulaminu
Sejmu przez Sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej Mikołaja Dowgielewicza

Szanoyv na P ąni Przew odnicząc a,

W zwtryku z przedł,ozonym Sprawozdaniem Komisji Kultury i Srodkow Przekazu

o poselskim projekcie tłstawy o zadaniach publicznychw dziedzinie ustug medialnych (druk nr

1968; pismo z dnta 14.05.2009 r., nr KSP-O150-7f-2009) pozwalam sobie strvierdzic, ze do

pr ze dł.oŻo ne go Sprawo Zdani a ni e z głas Zam uwag.

Jednocześnie w odniesieniu do poselskiego projektu ustawy o zadaniach publicznych

w dziedzinie usług medialnych (druk nr ] 847) będącej przedmiotem Sprawozdania' pozwalam

sobie zgłosić następuj ącą uwagę.

Poselski projekt ustawy o zadaniach publicznych w dziedzinie usług medialnych

zmlerza clo ustanowienia nowego systemu finansowania działalności nadawcÓw

radiowych i teiewizyjnych. W miejsce obecnego abonamentu, opłacanego przez

uzytkor,vnikor,v radioodbiornikow i telew,izorÓw, z ktorego dochody są przezna;Zane

wyłącznie na finansowanie działalności nadawczej publicznego radia i telewizji (TVP



II.

S.A. i Polskie Radio S.A.), pianuje się wprowadzic system licencji programowych na

realizowante zadan pubii cznych, przyznawanych zarÓr'vno nadar,vcom publicznym jak

i niepublicznym wraz z odpowiednimi środkami finansov\Ymi.

Zgodnie z projektem, przyznawaniu licencji programowych będzie zawsze towarzyszyc

przekazywanie środkow publicznych przeznaczonych na finansowanie zadan

publicznych w dziedzinie ustug medialnych' W zwtązku z pov'ryŻszym istnieje duze

prarvdopodobienstwo spełnienia kryteriow udzielania niedozr,volonej pomocy publicznej

w rozumieniu art. 87 TWE. Zgodnte Z ogolnymi zasadami, ktore zna\azły rowniez

potr,ł'ierdzenie w Komunikacie Komisji w sprawie udzielania pomocy pansfiva dla

radiofonii i telewizji publicznej (2001/C 320/04), pomoc publiczna, takze ta

przezna:zona na sfinansorvanie wykonywania zadan publicznych w dz\edzinie usług

medialnych, moŻe być trdzielana jedynie po dopełnieniu obowiązku notyfikacji

i uzyskaniu pozy'tywnej decyzji Komisji Europejskiej, zgodnie z art. 88 ust. 3 TWE.

Takie Sąwymogi formalne, wynikające z obowiązujących regulacji wspolnotowych.

JednoczeŚnie na\eŻy zauwaŻyć, ze w odniesieniu do obecnie obor'viązującego systemu

finansor,vania telewizji publicznej, Komisja E,uropejska nie zajęła oficjalnego

stanowiska, mimo skierowania dwoch skarg (TVN i organizacji spotecznej),

poddających w wątpliwość zgodnośc obowiązującego systemu z prawem

wspÓlnotowvm, szczegolnie w kontekścrc częrpania dochodor,v przez TVP jednocześnie

z abonamentu i reklam. Komisja Europejska skierowała do Polski pismo z prośbą

o lvyjaśnienia (luty 2008) i jak dotyćhczas nie wszczęła postępowania wyjaśniającego.

Nie mozna jednak wykluczyć. ie takie postępor,vanie względem Polski Zostanie

wszczęte' tak jak to miało miejsce r'v odniesieniu do systemÓw finansowania nadawcÓw

publicznych w innych krajach członkowskich (Wielka Brytania, Francja, Niemcy,

Portugalia, Hiszpania i in.).

Wspomniany w pkt. II Komunikat Komisji określa w sposob dosyć szczegołowy

kryteria jakimi będzie się kierować Komisja E,uropejska przy dokonywaniu oceny

zgodnoścL Ze wspolnym rynkiem systemow finansorvania nadawcow publicznych. Co

do zasady , Komisj a dopuszcza stosowanie wsparcia dla nadawcorv publicznych

opierając się na art. 86 ust. 2 TWE i trakĘąc finansowanie pubłicznych nadawcÓw

teler't'izyjnych wt zakresie r,r,ypełnianej prZęZ nich misji publicznej jako zaper,vnienie

śr,r'iadczenia usług w ogolnym interesie gospodarczym. Wspomniana misja publiczna

nadawcow teler,vizyjnych i radiow1'ch zwtązana jest z demokratycznymi, spotecznymi

i kuituralnymi potrzebami kazdego społecze1rstwa oraz potrzebą zachowania pluralizmu

medior,v. W związku Z faktem, ie art. 86 ust. 2 TwE ma charakter wyjątku

dopuszcza1ącego odstępstwa od ogolnie stosowanych reguł koŃurencji, konieczne jest

m.
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V.

stosowanie interpretacji zawęŻającej, co zresztą potwierdził rÓwniez w swoim

orzecznlctwie ETS.

oceniając systemy finansowania nadawcÓw, Komisja będzie zlruracac szczegolną uwagę

na następuj ące elementy:

a. przyjęcie pruez panstwo cz,łonkowskie oficjalnej definicji misji publicznej

panstwa członkowskie zachowuj ą przy tym dosyć szeroki margines swobody

określenia co moze wchodzić w zakres misji publicznej. Komisja będzie

weryfikować taką definicję tylko pod kątem ewidentnych błędow

tzn. wprowadzęnia do definicj t dztałan, ktÓre w Sposob oczywisty nie są zwięane

Z zapewnieniem demokratycznych' społecznych i kulturalnych potrzeb

spoteczenstwa i potrzebą zachowania pluralizmu mediow. Mimo stosunkowo

szerokiego marginesu swobody, pa stwo członkowskie porvinno dbać o to, by

definicja misji publicznej była jak najbardziej precyzyjna;

b. powierzenie wykonywania misji publicznej jednemu lub kilku podmiotom na mocy

oficjalnego aktu (np. ustawy lub umowy) oraz zapewnienie monitorowania

i nadzoru 
"lykonywania 

misji publicznej w sposob zgodny z warunkami

określonymi rv akcie powierzenia. Panstwa człoŃorvskie mają swobodę wyboru

mechanizmu monitorowania i nadzoru;

c. przeJrzystość i proporcj onalnośc finansowania działalności zwlązanej

z wypełnianiem misji publicz":j _ przejrzystość słuzyć precyzy1nemu oddzieleniu

działalności w ramach misji publicznej, finansowanej zę środkow publicznych od

działalności komercyjnej, finansowanej ze środkow wtasnych nadawcy. Zasada

proporcjonalności z kolei ma uniemozliwic przekazywanie nadmiernych środkow

publicznych w stosuŃu do rzeczywistych kosztow ZwląZanych z wypełnianiem

misji publicznych, rowniez w kontekście er,ventualnych zyskow zwlązanych z tą

dziatainością chodzi rowniez o uniknięcie subsydiowanla Ze środkÓw publicznych

zwyktej działalności komercyjnej prowadzonej rÓwnolegle przez nadawcÓw, ktorzy

są jednocześnie zobolviązani do 'ułypełniania misji publicznej.

W przypadku podjęcia decyzj i o notyfikowaniu projektu ustawy o zadaniach

publicznych w dziedzinie usług medialnych jako programu pomocowego, zgodnie z art.

I6a ustawy Z 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w Sprawach dotyczących pomocy

publicznej (Dz.IJ. z 2007 r' n.r 59, poz. 404), organ wtaściwy na podstawie regulaminu

Sejmu ''vystępuje z 'ur.nioskiem do Prezesa UoKiK' o wydanie opinii' o ktorej mowa

w art. 12 ust. 1, ustawy o postępowaniu oraz o przekazanle do Komisji Europejskiej

projektu w celu dokonania jego notyfikacji. Zgodnie z art. If ust. 4 ustawy

o postępoyvaniu opinia Prezesa UoKiK zawiera stanowisko, CZy projekt przewiduje

VI.



udzielanie pomocy publicznej, czy pomoc ta jest zgodna ze wspoinym rynkiem oraz

stanowisko w sprawie obowiązku notyfikacji projektu ustawy jako programu

pomocowego.

VIII. W zwtązku z poWyZSZym, Zasadnym wydaje się zwrÓcenie do Prezesa UoKiK jako

organu właścirvego, o r,vydanie opinii w zakresie przedmiotowej ustawy, w trybie

art. l 6a ustawy o postępowaniu w Sprawach doĘczących pomocy publicznej.

W zwtązku z powyzszYffi, W zakresie poselskiego projektu ustawy, pozwalam sobie ''vydać

następującą opinię:

Projekt ustawy będącej przedmiotem sprawozdania jest zgodny Z prawem Unii
Europejskiej, z zastrzeżeniem zgloszonej w niniejsrym piśmie urvagi.

Jednocześnie uprzejmie informuję' ie ze względu na niezwykle pilny tryb przygotowania
niniejszej opinii Urząd KIE zastrzega sobie mozliwość jej zmiany lub uzupełnienia w
poŹniejszym terminie'

Do uprzei  mei wiadomości:
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