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Prawo do krótkich audiowizualnych relacji 
a prawo do informacji – w świetle prawa 

europejskiego

1.  Wprowadzenie: czym są krótkie relacje?

Krótkie relacje realizowane w formie audiowizualnej są zwięzły-
mi sprawozdaniami z przebiegu telewizyjnych transmisji wydarzeń 
budzących duże społeczne zainteresowanie, prezentowanymi podczas 
serwisów informacyjnych. Przyjmuje się, że zasadniczo maksymalny 
czas trwania krótkiej audiowizualnej relacji nie powinien przekra-
czać 90 sekund. Ponieważ prawo do krótkich relacji stanowi ogra-
niczenie praw podmiotów uprawnionych, uzasadnione prawem spo-
łeczeństwa do informacji, krótka relacja nie powinna też być wyko-
rzystywana w innych rodzajach audycji niż informacyjne, takich jak 
audycje publicystyczne lub łączące elementy informacji i rozrywki. 
Tam, gdzie prawo do krótkich audiowizualnych relacji zostało wpro-
wadzone, określa się też szczegółowe warunki korzystania z krótkich 
sprawozdań (relacji).

Kwestia uregulowania praw do krótkich audiowizualnych relacji 
była żywo dyskutowana na forum europejskim. Zarówno Rada Eu-
ropy, jak i Komisja Europejska zdecydowały się zbadać ten problem. 
Rada Europy postanowiła podjąć prace analityczne celowości formu-
łowania dalszych – w stosunku do już istniejących – zaleceń w oma-
wianej sprawie. Komisja Europejska zainicjowała dyskusję na ten 
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temat w związku z przeprowadzaną rewizją dyrektywy „O telewizji 
bez granic”	w ramach tzw. grupy fokusowej ds. prawa do informacji, 
a także podczas pisemnych konsultacji społecznych posumowanych 
podczas konferencji w Liverpoolu we wrześniu 2005 roku. Konsul-
tacje związane z rewizją dyrektywy zaowocowały zamieszczeniem 	
w ogłoszonej 13 grudnia 2005 roku przez KE propozycji nowej dyrek-
tywy zmieniającej dyrektywę „O telewizji bez granic” (projekt dyrek-
tywy o audiowizualnych usługach medialnych). W projekcie tym zna-
lazły się pewne postanowienia z zakresu sposobu realizacji prawa do 
krótkich audiowizualnych relacji.

Dyskusja na temat prawa do krótkich relacji audiowizualnych 
wpisuje się w dyskurs o podejściu do swobody wypowiedzi i prawa 
społeczeństwa do informacji w kontekście prawa do ochrony własno-
ści i inwestycji. Wolności stanowiące zasady demokratycznego pań-
stwa prawa tworzą wzajemnie uzupełniający się system. Sposób ich 
realizowania może niekiedy prowadzić do pytania o zakres tych czę-
sto przeciwstawnych praw.

Wolność wypowiedzi oraz prawo do informacji mają służyć stwo-
rzeniu środkom masowego przekazu warunków do wypełniania roli 
głównego źródła wiadomości. Dlatego istotne jest zapewnienie plura-
lizmu źródeł informacji i mechanizmów gwarantujących powszechny, 
nieskrępowany dostęp społeczeństwa do informacji. Z drugiej strony 
we wspomnianej debacie często podnoszono argumenty, że wolność 
mediów powinna być odpowiednio wyważona z prawem własności, 	
w tym z prawem własności intelektualnej.

Rozważając kwestię uregulowania prawa do krótkich sprawoz-
dań, należy się odnieść do kwestii dopuszczalności takiego ograni-
czenia praw autorskich i pokrewnych w świetle międzynarodowych 
konwencji z zakresu tych praw, a także postanowień prawa wspólno-
towego. Trzeba się tu odwołać m.in. do Międzynarodowej konwencji 
o ochronie wykonawców, producentów fonogramów oraz organiza-
cji nadawczych sporządzonej w Rzymie 26 października 1961 roku 
(Konwencji Rzymskiej),1 Aktu Paryskiego Konwencji Berneńskiej 	
o ochronie dzieł literackich i artystycznych sporządzonego w Paryżu 

1 Art. 15 ust. 1 lit. b: „Umawiające się Państwo może przewidzieć w przepisach 
swojego prawa krajowego wyłączenie z ochrony zagwarantowanej przez niniejszą 
konwencję w zakresie wykorzystania krótkich fragmentów w związku ze sprawozda-
niami z bieżących wydarzeń”.
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24 lipca 1971 roku (Konwencji Berneńskiej),2 Porozumienia TRIPS,3	
(w tym w kontekście konieczności przeprowadzenia trzystopniowego 
testu), a także do dyrektyw wspólnotowych, w szczególności uregulo-
wania dopuszczalnych wyjątków i ograniczeń w dyrektywie 2001/29/
WE w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich 	
i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym.4

Do dylematów tych nawiązywano podczas debaty w sprawie pra-
wa do krótkich relacji audiowizualnych. Problemy te, a także sposób 
podejścia na gruncie europejskim do kwestii prawa do krótkich rela-
cji, zostaną przybliżone w dalszej części niniejszego artykułu.

2 Art. 10bis: „1. Ustawodawstwu państw należących do Związku zastrzega się moż-
liwość zezwolenia na odtwarzanie w prasie, radiu lub telewizji albo na publiczne 
rozpowszechnianie, za pomocą środków przekazu przewodowego, artykułów na aktu-
alne tematy gospodarcze, polityczne lub religijne opublikowanych w dziennikach lub 
czasopismach bądź mających ten sam charakter, ale nadawanych drogą radiowo-tele-
wizyjną, jeżeli taka reprodukcja, takie nadanie lub transmisje nie są wyraźnie zastrze-
żone. Zawsze jednak powinno być wyraźnie wskazane źródło; obowiązek ten powinien 
być usankcjonowany przez ustawodawstwo państwa, w którym żąda się ochrony.

2. Ustawodawstwu państw należących do Związku zastrzega się również okre-
ślenie warunków, po których spełnieniu mogą być w sprawozdaniach z aktualnych 
wydarzeń reprodukowane albo udostępniane publicznie – w stopniu uzasadnionym 
celami informacyjnymi – za pomocą środków fotograficznych lub filmowych bądź 
drogą radiowo-telewizyjną lub za pomocą środków przekazu przewodowego dzieła 
literackiego lub artystycznego oglądane lub słyszane w toku wydarzeń”.

3 Art. 14 ust. 6 Międzynarodowej konwencji o ochronie wykonawców, producen-
tów fonogramów (nagrań dźwiękowych) i organizacji nadawczych: „Jakikolwiek czło-
nek może, w stosunku do praw przysługujących na podstawie ust. 1, 2 oraz 3, ustalić 
warunki, ograniczenia, wyłączenia i zastrzeżenia w zakresie dozwolonym przez Kon-
wencję Rzymską. Tym niemniej postanowienia art. 18 Konwencji Berneńskiej (1971) 
będą także stosowane odpowiednio do praw wykonawców i producentów fonogramów 
w fonogramach”.

4 Art. 5 ust. 3 lit. c) „Wyjątki i ograniczenia”: „Państwa Członkowskie mogą prze-
widzieć wyjątki lub ograniczenia w odniesieniu do praw określonych w art. 2 i 3  
w następujących przypadkach (…) zwielokrotniania przez prasę, publicznego udo-
stępniania utworów i podawania do publicznej wiadomości aktualnych artykułów 
na tematy gospodarcze, polityczne lub religijne oraz utworów nadawanych lub in-
nych przedmiotów objętych ochroną tego samego rodzaju, chyba że korzystanie z nich 
zostało zastrzeżone i o ile zostanie wskazane źródło, włączając nazwisko autora, lub 
korzystania z utworów lub innych przedmiotów objętych ochroną w powiązaniu ze 
złożeniem sprawozdania o aktualnych wydarzeniach, w granicach uzasadnionych 
celem informacji, o ile zostanie podane źródło, łącznie z nazwiskiem autora, poza 
przypadkami, w których okaże się to niemożliwe”.

Ust. 5: „Wyjątki i ograniczenia przewidziane w ust. 1, 2, 3 i 4 powinny być stoso-
wane tylko w szczególnych przypadkach, które nie naruszają normalnego wykorzy-
stania dzieła lub innego przedmiotu objętego ochroną ani nie powodują nieuzasad-
nionej szkody dla uzasadnionych interesów podmiotów praw autorskich”.
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2.  Prawo do informacji w porządku konwencyjnym  
i w zaleceniach Rady Europy

Swoboda wypowiedzi jest jedną z kluczowych zasad demokratycz-
nego państwa prawa. Gwarancje prawne jej ochrony znalazły miej-
sce w wielu dokumentach międzynarodowych, w tym w Konwencji 
o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzonej 	
w Rzymie 4 listopada 1950 roku. Konwencja w art. 10 „Wolność 	
wyrażania opinii” podkreśla prawo każdego człowieka do swobod-
nego wyrażania opinii. Prawo to obejmuje m.in. wolność otrzymy-
wania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji władz publi-	
cznych i bez względu na granice państwowe. Nie wyklucza ono jed-
nak prawa państw do poddania procedurze koncesjonowania nadaw-
ców.

Konwencja podkreśla, że korzystanie z tych wolności pociąga 
za sobą obowiązki i odpowiedzialność oraz może podlegać wymo-
gom formalnym, warunkom, ograniczeniom i sankcjom przewidzia-
nym w ustawach i niezbędnym w społeczeństwie demokratycznym 	
w interesie bezpieczeństwa państwowego, integralności terytorialnej 
lub bezpieczeństwa publicznego ze względu na konieczność zapobie-
żenia zakłóceniu porządku lub przestępstwu, z uwagi na ochronę 
zdrowia i moralności, ochronę dobrego imienia i praw innych osób 
oraz ze względu na zapobieżenie ujawnieniu informacji poufnych lub 
na zagwarantowanie powagi i bezstronności władzy sądowej.

Swoboda wypowiedzi, jakkolwiek ujęta bardzo szeroko, nie jest 
więc nieograniczona, pociąga za sobą obowiązki i odpowiedzialność, 
a także może podlegać określonym ograniczeniom przewidzianym 	
w ustawie m.in. z uwagi na konieczność ochrony praw innych osób, 	
a więc także praw wyłącznych.

Bezpośrednie odwołanie do prawa do krótkich relacji, będącego 
mechanizmem przyczyniającym się do realizowania przywołanych 	
w art. 10 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych  
wolności swobody wypowiedzi i prawa do otrzymywania i przekazy-
wania informacji, znalazło się w zaleceniu Komitetu Ministrów  
Rady Europy nr R(91)5 w sprawie prawa do krótkich spra-
wozdań z ważnych wydarzeń, do których telewizyjnego roz-
powszechniania w wymiarze ponadgranicznym nabyto prawa 
wyłączne.
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Jak sama nazwa wskazuje, zalecenie5 to odnosi się wyłącznie do 
usług o wymiarze ponadgranicznym, nie dotyczy sytuacji realizowa-
nia krótkich sprawozdań w wymiarze stricte wewnętrznym, krajo-
wym.

Zalecenie to ma zakres ograniczony do rozpowszechniania te-
lewizyjnego i formułuje wytyczne odnoszące się do dwóch katego-
rii nadawców: tzw. nadawców pierwotnych i nadawców wtórnych. 
Nadawcą pierwotnym jest organizacja nadawcza będąca w posiada-
niu praw wyłącznych do telewizyjnego nadania z przebiegu ważnego 
wydarzenia. Natomiast nadawcą wtórnym jest każda inna organi-
zacja nadawcza, pochodząca z innego kraju niż nadawca pierwot-
ny, pragnąca dostarczać informacje w formie krótkich sprawozdań 
na temat ważnego wydarzenia, do którego prawa wyłączne posiada 
nadawca pierwotny.

Krótkim sprawozdaniem (relacją) w zaleceniu nazywa się krót-
ką sekwencję dźwięków i obrazów dotyczącą ważnego wydarzenia, 
umożliwiającą widowni nadawcy wtórnego wystarczające zapozna-
nie się z kluczowymi aspektami tego wydarzenia.

Warto się zatrzymać na chwilę przy jeszcze jednej koncepcji – waż-
nym wydarzeniu. W zaleceniu ujmuje się ten termin jako jakiekol-
wiek wydarzenie będące przedmiotem praw wyłącznych nadawcy do 
telewizyjnego rozpowszechniania i uważane przez co najmniej jedne-
go nadawcę z innego państwa za interesujące dla jego widowni. Jest 
to więc szerokie zakreślenie sposobu rozumienia określenia ważne 
wydarzenie.

Zalecenie formułuje warunki wykonywania prawa do krótkich 
sprawozdań. Uznano, że – w celu umożliwienia widowni w poszcze-
gólnych państwach realizowania prawa do informacji – prawa wła-
sności nadawcy pierwotnego powinny zostać poddane pewnym ogra-
niczeniom.

W zaleceniu określono, że jeśli brak innych postanowień umow-
nych między zainteresowanymi nadawcami, nadawca wtórny powi-
nien mieć prawo do dostarczania informacji o ważnych wydarzeniach 
w formie krótkich sprawozdań przez możliwość rejestracji sygnału 
nadawcy pierwotnego – w celu wykonania krótkiego sprawozdania 
lub przez dostęp do miejsca wydarzenia – w celu dokonania samo-

5 Recommendation No. R(91)5 on the right to short reporting on major eventsRecommendation No. R(91)5 on the right to short reporting on major events 
where exclusive rights for their television broadcast have been acquired in a trans-
frontier context and its Explanatory Memorandum,
http://www.coe.int/t/e/human_rights/media/4_documentary_resources/CM/
Rec(1991)005&ExpMem_en.asp#TopOfPage
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dzielnej rejestracji audiowizualnej o danym wydarzeniu i zrealizo-
wania krótkiego sprawozdania. Istotne, że raport objaśniający do za-
lecenia (ROZ) potwierdza, iż nadawca wtórny cieszy się możliwością 
skorzystania z jednej lub z obu form realizacji krótkich sprawozdań.

Jeśli ważne wydarzenie jest złożone z kilku organizacyjnie sa-
modzielnych elementów, każdy taki element jest uważany za ważne 
wydarzenie. Przykładem wskazanej powyżej sytuacji będą Mistrzo-
stwa Świata w Piłce Nożnej, których każdy mecz może być uznany za 
ważne wydarzenie. Podobnie wyglądać będzie sytuacja w przypadku 
innych złożonych wydarzeń sportowych, takich jak otwarte mistrzo-
stwa w golfie, czy wydarzeń kulturalnych, np. złożonego z kilku kon-
kursów festiwalu piosenki.

Jeśli ważne wydarzenie jest rozłożone na kilka dni, prawo, o któ-
rym mowa w zaleceniu, obejmuje co najmniej jedną krótką relację 	
z każdego dnia trwania tego wydarzenia.

Zalecenie określa czas trwania krótkiej relacji w sposób dość 
ogólny, pozwala jednak zachować potrzebną elastyczność w stosowa-
niu tego prawa. Dozwolony czas trwania krótkiej relacji powinien 
zależeć od czasu potrzebnego do zakomunikowania treści informacji 	
o ważnym wydarzeniu. ROZ określa wskazówkę interpretacyjną przy-
bliżającą sposób rozumienia tej formuły. Zgodnie z nią czas trwania 
krótkiej relacji „normalnie nie powinien przekroczyć 90 sekund”.

W zaleceniu reguluje się także kwestię miejsca wykorzystania 
krótkich relacji. Krótka relacja powinna być wykorzystała wyłącznie 
nadawcę wtórnego i tylko w regularnie nadawanych serwisach infor-
macyjnych. Tym samym nie jest możliwe przekazanie przez niego krót-
kiej relacji osobom trzecim, niezależnie od tego, czy miałoby to miejsce 
za wynagrodzeniem, czy bezpłatnie. Nie jest też możliwe wykorzysta-
nie krótkiej relacji przez nadawcę wtórnego w innych niż regularne 
serwisy informacyjne rodzajach audycji, w szczególności – jak podaje 
ROZ – w audycjach łączących elementy informacji i rozrywki. 

Nie jest też dopuszczalne wyprodukowanie całej audycji przez 
nadawcę wtórnego lub znacznej jej części jedynie na podstawie krót-
kich relacji z powiązanej serii wydarzeń. Wykorzystanie prawa pu-
bliczności do informacji w celu wyprodukowania atrakcyjnej audycji 
o bieżących wydarzeniach za wyjątkowo niską cenę uznane zostało 	
w ROZ za oczywisty przykład nadużycia tego prawa.

Zaleca się, aby szczegółowe warunki korzystania z krótkiej relacji 
określał nadawca wtórny, aby – jak wskazuje się w ROZ – nadawca 
pierwotny nie nakładał na niego nieuzasadnionych ograniczeń. Nale-
ży jednak pamiętać, że korzystanie z prawa do krótkich sprawozdań 
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nie powinno być szeroko interpretowane, prawo to bowiem opiera się 
na wprowadzeniu ograniczenia praw nadawcy pierwotnego, a wyjąt-
ki i ograniczenia nie powinny naruszać istoty praw wyłącznych.

Ponadto krótka relacja nie może zostać nadana, zanim nadawca 
pierwotny będzie miał możliwość przeprowadzenia głównej transmi-
sji z przebiegu wydarzenia. ROZ określa, że główna transmisja po-
winna się odbyć najpóźniej podczas pierwszego okresu prime time po 
zakończeniu każdego samodzielnego wydarzenia (np. po zakończe-
niu konkursu zawodów z danej dyscypliny podczas igrzysk olimpij-
skich). Uznano bowiem, że nadawca pierwotny powinien mieć priory-
tet nadawania podczas prime time, wolny od konkurencji nadawców 
wtórnych, którzy nie nabyli praw wyłącznych do transmisji i nie po-
nieśli żadnych kosztów z tym związanych.

W zaleceniu precyzuje się też zakres wymogów identyfikacyjnych 
wskazujących źródło informacji. Krótka relacja powinna zawierać 
nazwę lub logo nadawcy pierwotnego, gdy relacja została dokonana 
dzięki sygnałowi nadawcy pierwotnego.

Raz rozpowszechniona krótka relacja nie powinna być ponownie 
wykorzystana, chyba że istnieje bezpośrednie powiązanie między 
jej treścią a innym tematycznym wydarzeniem. Ta dość elastycznie 
sformułowana reguła została doprecyzowana w ROZ. Stwierdzono, 
że krótka relacja jest przeznaczona do informowania widzów o bieżą-
cych wydarzeniach, a zatem jeśli istotne wydarzenie nie ma już wa-
loru nowości, umożliwianie nadawcy wtórnemu ponownego nadania 
krótkiej relacji nie ma uzasadnienia. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy 
inne nowe wydarzenie pozostaje w ścisłym związku z dawnym, będą-
cym już raz przedmiotem krótkiej relacji, np. gdy jakaś drużyna pił-
karska odnosi zwycięstwo w mistrzostwach świata, uzasadnione jest 
pokazanie także krótkich relacji z poprzednich meczów tej drużyny.

Wszystkie materiały programowe wykorzystane do zrealizowa-
nia krótkiej relacji będące w posiadaniu nadawcy wtórnego powin-
ny zostać zniszczone po wyprodukowaniu krótkiej relacji, a nadaw-
ca pierwotny powinien zostać poinformowany o tym fakcie. Krótkie 
relacje mogą jednak być przechowywane w archiwach, ale nie wolno 
ich ponownie wykorzystywać (poza przypadkiem bezpośredniego po-
wiązania treści krótkiej relacji z innym wydarzeniem). 

W zaleceniu sformułowano także wytyczne odnoszące się do re-
lacji finansowych między obiema kategoriami nadawców. O ile nie 
zostanie to inaczej uzgodnione między nadawcą pierwotnym a wtór-
nym, nadawca pierwotny nie powinien obciążać nadawcy wtórnego 
opłatami za krótką relację. A w żadnym przypadku nie wolno wyma-
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gać od nadawcy wtórnego opłat finansowych w odniesieniu do praw 
do nadań. W ROZ dodano, że wszyscy nadawcy wtórni powinni być 
traktowani jednakowo, uznaje się jednak, że jeśli sygnał nadawcy 
pierwotnego nie dociera na terytorium nadawcy wtórnego, koszty 
związane z przesłaniem tego sygnału na terytorium nadawcy wtór-
nego nie powinny obciążać nadawcy pierwotnego. 

Gdy nadawca wtórny uzyska fizyczny dostęp do miejsca wydarze-
nia, organizator imprezy lub właściciel obiektu, na którym rozgrywa 
się impreza, mają możliwość obciążyć nadawcę wtórnego konieczny-
mi dodatkowymi wydatkami z tym związanymi.

Widać zatem, że zalecenie zawiera bardzo szczegółowe wytyczne, 
akcentujące potrzebę zapewnienia odbiorcom szerokiego dostępu do 
informacji, w których próbowano wyważyć ochronę celów interesu 
publicznego ze słusznymi interesami nadawców ponoszących znacz-
ne koszty związane z nabyciem praw wyłącznych do transmisji. 

Nieco później wyraźne odniesienie do krótkich sprawozdań wpro-
wadzono także do treści	Europejskiej konwencji o telewizji ponad-
granicznej z 5 maja 1989 roku. Jej art. 9, w redakcji zmienionej Pro-
tokołem poprawek z 9 września 1998 roku, wskazuje na obowiązek 
przeprowadzenia przez państwa – strony konwencji badania i w ślad 
za tym ewentualnego podjęcia odpowiednich środków prawnych (ta-
kich jak wprowadzenie prawa do krótkich relacji z wydarzeń budzą-
cych szczególne społeczne zainteresowanie), aby zapobiec narusza-
niu prawa publiczności do informacji z uwagi na wykonywanie przez 
nadawców praw wyłącznych do rozpowszechniania lub retransmito-
wania przekazu z przebiegu tych wydarzeń.6

W Raporcie objaśniającym do Europejskiej konwencji o telewizji 
ponadgranicznej (ROK) wskazano, że reguła określona w art. 9 kon-
wencji opiera się na prawie społeczeństwa do informacji i ma na celu 
zagwarantowanie niezakłóconego wykonywania tego prawa w rela-
cjach transgranicznych.

Podkreślono też transgraniczny charakter tej reguły, na co wska-
zuje oczywiście odniesienie do postanowień art. 3 konwencji. Art. 3 
konwencji wskazuje, że stosuje się ją do „wszelkich usług programo-
wych transmitowanych lub retransmitowanych przez jednostki lub 

6 Art. 9 Europejskiej konwencji o telewizji ponadgranicznej – „Dostęp widowni 
do informacji”: „Strony zbadają i w razie konieczności podejmą środki prawne, takie 
jak wprowadzenie prawa do krótkich relacji z wydarzeń budzących szczególne za-
interesowanie publiczne, aby zapobiec pogwałceniu prawa widowni do informacji, 
gdy nadawca podlegający jurysdykcji danej Strony korzysta z wyłącznych praw do 
transmisji lub retransmisji, w rozumieniu artykułu 3, takiego wydarzenia”.
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środki techniczne w ramach jurysdykcji Strony konwencji, zarówno 
za pośrednictwem kabla, nadajnika naziemnego, jak też satelity, gdy 
usługi te mogą być odbierane pośrednio lub bezpośrednio, na teryto-
rium jednej lub kilku spośród pozostałych Stron”. Przepis ten wska-
zuje, że regulacja zawarta w tej umowie międzynarodowej znajdu-
je zastosowanie do usług transgranicznych, a zatem konwencja nie 
znajduje zastosowania do programów dostępnych jedynie na terenie 
jednego państwa – strony Konwencji.

Warto jednak odnotować, że zgodnie z postanowieniami ROK oce-
na transgranicznego charakteru programu dokonywana jest na pod-
stawie kryteriów czysto faktycznych. Zgodnie z ROK „program, który 
jest transmitowany lub retransmitowany przez podmioty lub środki 
techniczne pozostające w jurysdykcji państwa strony, a który może 
być odbierany bezpośrednio (przy użyciu standardowych urządzeń) 
lub pośrednio (np. przez sieć kablową) przez publiczność w jednym 
lub kilku innych państwach stronach, jest uznawany za transgranicz-
ny”. ROK wskazuje, że brane są pod uwagę również przypadki, gdy 
sygnał w sposób niezamierzony przekracza granice państw, niezależ-
nie od technicznych środków transmisji do tego użytych, w szczegól-
ności drogą naziemną, satelitarną czy kablową. Należy zatem liczyć 
się z tym, że pewna część programów będących w jurysdykcji jednej 
ze stron konwencji, nawet jeśli kierowana jest do widowni kraju po-
chodzenia, będzie miała w rozumieniu konwencji charakter trans-
graniczny. Można sądzić, że sytuacja taka ma miejsce nie tylko w od-
niesieniu do programów rozpowszechnianych drogą satelitarną, lecz 
również programów rozpowszechnianych innymi drogami przekazu, 
w tym naziemną, na skutek niedającego się uniknąć „przelewania 
się” zasięgu sygnału poza granice państwa. 

W ROK zaznaczono też, że określenie „wydarzenia budzące szcze-
gólne zainteresowanie publiczne”, zawarte w art. 9 powinno być rozu-
miane szeroko. Nie ogranicza się ono bynajmniej do wydarzeń spor-
towych, może obejmować także wydarzenia polityczne, społeczne 	
i kulturalne, o ile są uznawane przez co najmniej jednego nadawcę 	
z innego państwa za ważne dla publiczności jego kraju.

Istotne jest także, że „wydarzenia budzące szczególne zaintereso-
wanie publiczne”, określone w art. 9, nie są tożsame z „wydarzenia-
mi, które mają duże znaczenie dla społeczeństwa”, o których mowa 	
w art. 9a konwencji, choć zapewne istotna ich część będzie znajdować 
się także w tej drugiej kategorii. W takiej sytuacji – jak wskazuje 
ROK – oba rozwiązania, zarówno przewidziane w art. 9, jak i 9a kon-
wencji mogą mieć zastosowanie. 
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Aby więc skorzystać ze środka przewidzianego w art. 9, nie trzeba 
przechodzić sformalizowanej procedury z art. 9a, w tym formułować 
na gruncie krajowym oficjalnej listy ważnych wydarzeń i dokonywać 
ich notyfikacji do Stałego Komitetu ds. Europejskiej Konwencji o Te-
lewizji Ponadgranicznej. W ROK akcentuje się jednak konieczność 
wykazania przez nadawcę wtórnego proszącego o prawo do krótkiej 
relacji, że dane wydarzenie istotnie cieszy się w jego kraju szczegól-
nym zainteresowanie społecznym.

Podkreśla się, że zasada ta nie odnosi się do kwestii nabycia praw 
wyłącznych, a jedynie do modyfikacji ich wykonywania w relacjach 
transgranicznych. Nie daje to zatem innym nadawcom praw do re-
transmitowania danego wydarzenia w całości.

W ROK została także przywołana rekomendacja R(91)5, ale – co 
ciekawe – jej postanowienia zostały uznane za zbyt ograniczające. 
Wskazano, że praktyka pozwalająca na retransmisję maksimum 	
3 minut dziennie nie gwarantuje w wystarczającym stopniu prawa 
do informacji we wszystkich przypadkach. Kwestię tę zalecono zba-
dać także państwom – stronom konwencji i w razie potrzeby przyjąć 
inne rozwiązania prawne.

Jako uzasadnienie wprowadzenia zasady określonej w art. 9 wska-
zano przeciwdziałanie osłabieniu prawa publiczności do informacji 	
w relacjach transgranicznych. Przywołano przykład, w którym pra-
wa wyłączne do transmisji nabywa nadawca działający poza krajem, 
w którym wydarzenie ma miejsce, wskazując, że w takim przypadku 
zagwarantowanie w relacjach transgranicznych prawa do informacji 
jest sprawą kluczową. Wskazano, że drugim powodem wprowadze-
nia tego prawa do konwencji było zagwarantowanie pluralizmu źró-
deł informacji w relacjach transgranicznych. 

W związku z sygnałami o zaistnieniu trudności w realizowaniu 
prawa do informacji o ważnych wydarzeniach, do których relacjono-
wania w mediach nabyto prawa wyłączne; a także zważywszy, że 	
w ostatnich latach nastąpiły istotne zmiany technologiczne i rynko-
we, Komitet Zarządzający ds. Mediów Rady Europy (CDMM) uznał, 
iż celowe jest zbadanie tej kwestii i sformułowanie projektu nowe-
go zalecenia w sprawie prawa społeczeństwa do informacji 
o ważnych wydarzeniach, będących przedmiotem praw wy-
łącznych, ukierunkowanego na zapewnienie społeczeństwu możli-
wości realizacji prawa do informacji. Zadanie to powierzył w 2003 
roku grupie ekspertów ds. demokratycznego i społecznego wpływu 
mediów w dobie technologii cyfrowej. Prace te były kontynuowane na 
forum grupy ekspertów ad hoc ds. praw wyłącznych i prawa publicz-
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ności do informacji. W celu lepszego zapoznania się z różnymi opi-
niami zorganizowano w Radzie Europy kilka sesji konsultacyjnych 	
z udziałem przedstawicieli zainteresowanych organizacji, a także 
zbierano uwagi w formie pisemnej.

Grupa ekspertów, działając w oparciu o mandat i wytyczne 
CDMM, we współpracy z Działem ds. Mediów, Dyrekcji Generalnej 
ds. Praw Człowieka Rady Europy, opracowała projekt nowego zale-
cenia. Prace nad nim oraz nad memorandum objaśniającym konty-
nuowane były do 2005 roku. Następnie projekt został przekazany do 
rozpatrzenia CDMM, który zdecydował jednak o zwieszeniu prac.

Niemniej jednak można uznać, że projekt analizowanego zale-
cenia przyczynił się do ożywienia na gruncie europejskim debaty 
nad celowością i kształtem regulacji prawa do krótkich sprawozdań, 	
w której intensywnie uczestniczyli przedstawiciele europejskich me-
diów oraz międzynarodowych federacji sportowych itp. Prace te nie-
co wyprzedzały analogiczną debatę, jaką zainicjowała Komisja Eu-
ropejska na forum wspólnotowym w związku z rewizją dyrektywy 	
„O telewizji bez granic”? Dlatego warto przyjrzeć się bliżej projektowi 
tego zalecenia.

W projektowanym zaleceniu7 postulowano, aby państwa człon-
kowskie Rady Europy podjęły – tam gdzie jest to potrzebne – środ-
ki mające zagwarantować publiczności prawo dostępu do informacji 	
o ważnych wydarzeniach, będących przedmiotem praw wyłącznych, 
zarówno w kontekście krajowym, jak i ponadgranicznym, biorąc pod 
rozwagę przedstawione w projekcie zasady. 

Projekt wyraźnie podkreślał potrzebę respektowania fundamen-
talnej swobody wypowiedzi i prawa do informacji, gwarantowanych 
w art. 10 Europejskiej konwencji praw człowieka, a także przywoły-
wał postanowienia Deklaracji z 29 kwietnia 1982 roku o swobodzie 
wypowiedzi i prawie do informacji. Zwracał także uwagę na postano-
wienia art. 9 Europejskiej konwencji o telewizji ponadgranicznej.

Proponowano, aby zasady te zostały przedstawione w kręgach 
właściwych branż przemysłowych oraz w środowiskach profesjonali-
stów, a także, aby ich stosowanie było poddawane regularnej ocenie 
przez państwa członkowskie.

7 Draft recommendation no. R (2005)�� of the Committee of Ministers to MemberDraft recommendation no. R (2005)�� of the Committee of Ministers to Member 
States on the right of the public to information on major events where exclusive 
rights have been acquired  (version amended at the meeting of the MM-WG-EX, on 
19-20 April 2005), http://www.coe.int/T/E/human_rights/media/4_Documentary_Re-
sources/Draf%20RecAcessInfoMajorEvents_en.asp#TopOfPage
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Projekt przewidywał, że w odpowiednim czasie dokonana zostanie 
ocena, czy zasady przedstawione w zaleceniu właściwie ujmują kwe-
stię zapewnienia publiczności prawa do informacji o ważnych wyda-
rzeniach będących przedmiotem praw wyłącznych, aby można było 
rozważyć, czy celowe jest podjęcie nowych inicjatyw w tym zakresie 
ukierunkowanych na zagwarantowanie wspomnianego prawa.

Istotnym novum w stosunku do zalecenia R(91)5 było więc po-
szerzenie zakresu projektowanej regulacji także o stosunki stricte	
krajowe, przewidziane mechanizmy monitorujące efektywność stoso-
wania projektowanego zalecenia oraz poszerzenie zakresu dziedzin, 
do których odnoszono się w zaleceniu.

Preambuła projektu akcentuje, że prawo publiczności do informa-
cji o ważnych wydarzeniach musi być wyważone z prawami własno-
ści i innymi prawami organizatorów wydarzeń, właścicieli obiektów, 
na których mają one miejsce, a także z prawami autorów i innych 
uprawnionych, mając na względzie ograniczenia, jakie mogą być na 
te prawa nałożone przez właściwe instrumenty prawa międzynaro-
dowego.

Zwrócono uwagę na zachowanie zrównoważonego charakteru 
projektowanej rekomendacji i wskazanie, że komercjalizacja praw 
wyłącznych do transmisji z ważnych wydarzeń ma również pozytyw-
ne aspekty, m.in. dzięki temu pewne wydarzenia mogą być finanso-
wane, a co za tym idzie organizowane.

Wskazano też w preambule, że w wielu przypadkach satysfakcjonu-
jące porozumienia zostały dobrowolnie zawarte między posiadaczami 
praw wyłącznych a podmiotami świadczącymi usługi informacyjne.

Określając zakres zalecenia, wzięto pod uwagę stan rozwoju 
technologicznego i fakt, że usługi społeczeństwa informacyjnego zy-
skują coraz bardziej na znaczeniu i coraz częściej stanowią źródło 
poszukiwania informacji o ważnych wydarzeniach społecznych. Pro-
jekt zalecenia odnosił się nie tylko do telewizji, lecz również do pra-
sy drukowanej, radia, agencji prasowych oraz usług społeczeństwa 
informacyjnego. Sformułowano w nim odrębne zasady dotyczące 
poszczególnych grup tych podmiotów, uwzględniając ich specyfikę. 	
W projekcie sformułowano kilka zaleceń, które w skrócie przedsta-
wiono poniżej:

– ogólne warunki realizowania prawa publiczności  
   do informacji

Postanowienia te wskazują, że o ile inne postanowienia umowne 
zawarte między zainteresowanymi stronami zabezpieczające prawo 
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publiczności do informacji nie stanowią inaczej, korzystanie z praw 
wyłącznych przez posiadaczy tych praw powinno być przedmiotem 
poniższych ograniczeń, aby podmioty świadczące usługi z zakresu 
dostępu do wiadomości (news services) mogły informować publicz-
ność o ważnych wydarzeniach.

Warto odnotować, że tak ujęty zapis umożliwiał uzgodnienie przez 
zainteresowane strony innych warunków korzystania z krótkich 
sprawozdań. Takie porozumienia już istnieją w niektórych krajach, 
np. w Wielkiej Brytanii kwestie te satysfakcjonująco dla uczestników 
rynku reguluje Sports News Code of Practice.

–  zasady odnoszące się do sektora prasy drukowanej i radia
Wskazywano, że profesjonaliści z prasy drukowanej i radia powin-

ni mieć dostęp do miejsca wydarzenia w celu przygotowania tekstów, 
zrobienia fotografii lub przedstawiania informacyjnych raportów ra-
diowych i tym samym informowania publiczności o tym wydarzeniu 
w swoich gazetach, magazynach lub w audycjach radiowych. Organi-
zatorzy imprez i właściciele obiektów, na którym ważne wydarzenia 
się odbywają, powinni umożliwić profesjonalistom z prasy drukowa-
nej i radia wstęp do tych obiektów. W razie konieczności może zostać 
w tym celu wyznaczona pewna pula miejsc, przy czy należy wziąć 
pod uwagę bezpieczeństwo oraz pojemność obiektu, a w szczególności 
możliwości zapewnienia udogodnień dla mediów.

Profesjonaliści z prasy drukowanej i radia, mający za zadanie 
przedstawić reportaż z ważnego wydarzenia, nie powinni być obcią-
żani opłatami za wstęp. Jednocześnie organizatorzy imprezy lub wła-
ściciele obiektu powinni mieć możliwość obciążenia ich opłatami za 
podłączenie do infrastruktury technicznej. Wydatki te powinny być 
jasno określone, wiązać się tylko z kosztem usługi i nie obejmować 
żadnej formy zysku organizatorów imprezy lub właścicieli obiektu.

–  zasady właściwe dla telewizji
Projekt przewidywał, że prawo nadawców telewizyjnych do przed-

stawiania informacji o ważnych wydarzeniach, zarówno w kontekście 
ponadgranicznym, jak i krajowym, powinno być regulowane zasada-
mi określonymi w rekomendacji R(91)5 w sprawie prawa do krótkich 
sprawozdań z ważnych wydarzeń, do których telewizyjnej transmisji 
w wymiarze ponadgranicznym nabyto prawa wyłączne.
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–  zasady właściwe dla usług społeczeństwa informacyjnego 
oferujących dostęp do serwisów informacyjnych
Postanowienia te mówiły, że podmioty świadczące usługi społe-

czeństwa informacyjnego z zakresu serwisów informacyjnych (news 
services) przygotowujące raporty o ważnych wydarzeniach w formie 
tekstowej, fotografii lub dźwięku powinny mieć wstęp do obiektów, 
na których mają miejsce te wydarzenia, na tych samych zasadach 
co przedstawiciele prasy drukowanej i radia, a także prawo do upo-
wszechniania powstałych w ten sposób raportów w usługach spo-
łeczeństwa informacyjnego. Uprawnienie to mogło być ograniczane 	
w celu ochrony słusznych interesów właścicieli praw wyłącznych.

W odniesieniu do usług społeczeństwa informacyjnego prawo do 
krótkich relacji w ujęciu projektowanego zalecenia ma jak widać 
ograniczony wymiar i odnosiło się tylko do relacji w formie tekstu, 
fotografii lub relacji dźwiękowych (radiowych), nie obejmowało jed-
nak relacji audiowizualnych. Można sądzić, że takie ujęcie wynikało 
z potrzeby ochrony praw wyłącznych w sytuacji, kiedy usługi społe-
czeństwa informacyjnego umożliwiają łatwą reprodukcję, wymianę 	
i upowszechnienie materiałów w środowisku internetowym.

–  zasady właściwe dla agencji prasowych
Zgodnie z projektem agencje prasowe, aby mogły przedstawić in-

formacje w formie tekstu, fotografii lub dźwięku, powinny mieć wstęp 
do obiektów, na których odbywa się impreza na tych samych zasa-
dach co przedstawiciele prasy drukowanej oraz radia i mieć prawo do 
przekazania swoim klientom powstałych w ten sposób treści w celu 
ich wydrukowania lub opracowania radiowych serwisów informa-
cyjnych. Natomiast, gdy nadawcy polegają na agencjach prasowych 	
w zakresie dostarczania materiałów do ich serwisów informacyjnych, 
agencje te powinny mieć możliwość przygotowywania raportów z tych 
wydarzeń w formie sekwencji obrazów ruchomych, z dźwiękiem lub 
bez dźwięku, zgodnie z zasadami określonymi w zaleceniu R(91)5, 	
o której była mowa powyżej, i pod takimi samymi warunkami. Pro-
jekt wskazywał, że agencja prasowa, realizując to prawo, powinna 
również respektować obowiązki i ponosić odpowiedzialność tzw. 
nadawcy wtórnego (zostały określone w tej samej rekomendacji), za-
równo w swoich własnych działaniach, jak i podejmowanych przez 
telewizyjnych nadawców, którym agencja ta służy.

Jak zatem widać, w projekcie zidentyfikowano dwa rodzaje sytu-
acji, w których agencje prasowe mogłyby – w różnym zakresie – ko-
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rzystać z uprawnienia do krótkich relacji. W pierwszej agencje praso-
we działające we własnym imieniu i na swoją rzecz miałyby prawo do 
przedstawiania krótkich relacji w formie tekstu, fotografii lub dźwię-
ku dzięki dostępowi do obiektów, na których odbywa się impreza, na 
tych samych zasadach co przedstawiciele prasy drukowanej i radia, 
i upoważnieniu do przekazania swoim klientom powstałych w ten 
sposób treści dla celów druku i radiowych serwisów informacyjnych. 
W drugiej sytuacji agencje występują jedynie jako pośrednicy małych 
organizacji nadawczych, które z braku odpowiednich zasobów finan-
sowych, technicznych i ludzkich nie mogą przybyć na miejsce im-
prezy lub samodzielnie negocjować z właścicielami praw do nadań. 
Wtedy agencje prasowe działając na rzecz tych nadawców mogłyby 
korzystać z prawa do krótkich relacji audiowizualnych.

Propozycje projektowanego zalecenia nie zostały przyjęte, jednak-
że wcześniejsze zalecenie R(91)5 określa standardy, jakie w przed-
miotowym obszarze w odniesieniu do rozpowszechniania telewizyj-
nego w relacjach transgranicznych powinny być realizowane.

3.  Wspólnotowe podejście do prawa do krótkich 
sprawozdań – w kontekście wolności wypowiedzi  

i informacji

Także na forum wspólnotowym prowadzono	 w ramach konsul-
tacji poprzedzających prace redakcyjne nad nowelizacją dyrektywy 	
„O telewizji bez granic” dyskusję nad celowością uregulowania pro-
blematyki krótkich sprawozdań w znowelizowanej dyrektywie. Deba-
ta ta toczyła się zarówno podczas konsultacji pisemnych ogłoszonych 
przez Komisję Europejską, jak i w ramach prac specjalnej grupy eks-
pertów tzw. trzeciej grupy fokusowej, powołanej przez KE do zbadania 
potrzeby i możliwości uregulowania prawa do krótkich sprawozdań 	
w znowelizowanej dyrektywie „O telewizji bez granic”. Debata ta po 
raz kolejny ukazała duże różnicowanie poglądów w tej kwestii.8

Zwracano uwagę, że jest to zagadnienie, które należy rozważać 
zarówno w świetle międzynarodowych konwencji z zakresu praw au-
torskich i praw pokrewnych, jak i postanowień prawa międzynarodo-
wego w zakresie swobody wypowiedzi i prawa do informacji, w tym 
Europejskiej konwencji praw człowieka. Wskazywano też, że decyzję 

8 Por.:Por.: http://ec.europa.eu/comm/avpolicy/docs/reg/modernisation/focus_groups/
fg3_extracts_en.pdf
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o skorzystaniu z wyłączeń przyznanych przez te akty prawne należy 
pozostawić poszczególnym państwom członkowskim.9

Na konferencji audiowizualnej w Luksemburgu KE przedstawiła 
wyniki prac grupy fokusowej ds. prawa do informacji, dalsza, bardziej 
szczegółowa dyskusja miała miejsce podczas konferencji w Liverpo-
olu we wrześniu 2005 roku poświęconej zmianie dyrektywy „O tele-
wizji bez granic”10. Wreszcie 13 grudnia 2005 roku KE przedstawiła 
projekt nowelizacji wieńczący prowadzony od dawna proces przeglą-
du obowiązującej dyrektywy, w którym zaproponowała rozwiązanie 
odnoszące się do realizacji prawa do krótkich relacji w państwach 
członkowskich. Konstrukcja zaproponowana przez KE odwołuje się 
do koncepcji wolności wypowiedzi i informacji statuowanych w Kar-
cie Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

Projekt dyrektywy w pierwotnej redakcji proponowanej przez KE 	
w art. 3b ust. 1 wskazuje, że państwa członkowskie obowiązane są 
zapewnić, że w celu realizacji krótkich sprawozdań do serwisów in-
formacyjnych nadawcy podlegli jurysdykcji innych państw członkow-
skich nie będą pozbawieni dostępu na słusznych, rozsądnych i niedy-
skryminacyjnych warunkach do wydarzeń budzących szczególne pu-
bliczne interesowanie, transmitowanych przez nadawców podległych 
ich jurysdykcji.11

9 Op.cit., s.4.Op.cit., s.4.
10 Por.: http:// ec.europa.eu/comm/avpolicy/docs/reg/modernisation/liverpool_2005/Por.: http:// ec.europa.eu/comm/avpolicy/docs/reg/modernisation/liverpool_2005/

uk-conference-report-en.pdf
11 Wniosek w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej 

dyrektywę Rady 89/552/EWG w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawo-
wych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, dotyczących wy-
konywania telewizyjnej działalności transmisyjnej, http://eur-lex.europa.eu/LexUri-
Serv/site/pl/com/2005/com2005_0646pl01.doc
„Art. 3b 
1. Państwa członkowskie zapewniają, że do celów krótkich relacji informacyjnych 
nadawcy mający siedzibę w innych państwach członkowskich nie są pozbawieni 
dostępu na uczciwych, rozsądnych i niedyskryminujących zasadach do wydarzeń 
budzących duże zainteresowanie odbiorców, które są transmitowane przez nadawcę 
podlegającego ich jurysdykcji.
2. Krótkie relacje informacyjne mogą być wybierane swobodnie przez nadawców z sy-
gnału transmitującego nadawcy, przy czym muszą oni przynajmniej podać ich źródło”.
Por. też: Ocena skutków projektowanej regulacji „Impact Assessment” w szczegól-
ności pkt 4.2.4 oraz 6.6, http://ec.europa.eu/comm/avpolicy/docs/reg/modernisation/
proposal_2005/newtwf-ia.pdf
„4.2.4. �ostering the right to information4.2.4. �ostering the right to information
There is currently no specific mechanism at the EU level with the objective to promote 
the right to information as a component of the freedom of expression. Recognition of the 
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Preambuła projektowanej dyrektywy w motywach 26 i 27 	
w dość lakoniczny sposób odwołuje się do uzasadnienia nowej regu-
lacji;12 wskazuje na potrzebę zapewnienia ochrony interesów wid-
zów i zwraca uwagę na praktykę nabywania praw do transmisji 
wydarzeń o dużym znaczeniu społecznym przez nadawców na zasa-
dzie wyłączności w celu dostarczenia rozrywki. Jednocześnie uznaje 
za niezbędne wspieranie pluralizmu przez różnorodność tworzenia 
i nadawania programów informacyjnych w całej Unii Europejskiej 
oraz respektowanie zasad uznanych w art. 11 Karty Praw Podsta-
wowych Unii Europejskiej. 

Warto przypomnieć, że Karta Praw Podstawowych Unii Europe-
jskiej w art. 11 „Wolność wypowiedzi i informacji” potwierdza pra-
wo każdego do swobody wypowiedzi. Prawo to obejmuje wyrażanie 
poglądów oraz otrzymywanie i przekazywanie informacji i idei bez 
ingerencji władz publicznych i bez względu na granice. Karta gwa-
rantuje poszanowanie wolności i pluralizmu mediów.

Można zatem uznać, że projektodawca zamierzał wyważyć prawo 
do ochrony inwestycji, nabyte przez nadawców prawa wyłączne do 
transmisji, z prawem społeczeństwa do informacji.

	

right of access to short extracts of events of high interest, transmitted outside the borders 
of the signal transmitting country, would thus aim at promotion of the right to informa-
tion and contribution to the trans-frontier circulation of programmes on other Member 
States’ media events. This would apply only to linear audiovisual media services”.
„6.6. Introduction of a right to short reporting for linear services
The approach would consist in ensuring that broadcasters and intermediaries estab-
lished in other MS are not deprived of access of events of high interest for the purpose 
of short news reports”.

12 Preambuła projektu dyrektywy, motyw 26: „Prawa do transmisji wydarzeń  
o dużym znaczeniu społecznym mogą być nabywane przez nadawców na zasadzie 
wyłączności, jeśli ma to miejsce w celu dostarczenia rozrywki. Jednakże niezbęd-
ne jest wspieranie pluralizmu przez różnorodność tworzenia i nadawania progra-
mów informacyjnych w całej Unii Europejskiej oraz respektowanie zasad uznanych  
w art. 11 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej”.

motyw 27: „Aby zabezpieczyć podstawową swobodę odbioru informacji oraz za-
pewnić, że interesy widzów w Unii Europejskiej są w pełni i należycie chronione, 
właściciele wyłącznych praw dotyczących wydarzenia o dużym znaczeniu społecz-
nym powinni udzielić pozostałym nadawcom i pośrednikom działającym w imieniu 
nadawców prawa do wykorzystywania krótkich relacji w celu tworzenia ogólnych 
programów informacyjnych, na uczciwych, rozsądnych i niedyskryminujących wa-
runkach, z należytym uwzględnieniem wyłącznych praw. Warunki takie powinny 
zostać przedstawione z odpowiednim wyprzedzeniem przed wydarzeniem o dużym 
znaczeniu społecznym, aby inne zainteresowane podmioty mogły skorzystać z takiego 
prawa. Takie krótkie relacje nie powinny zasadniczo przekraczać 90 sekund”.
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Jednak w świetle analizy projektowanej regulacji wydaje się, że 
cel ten nie został odzwierciedlony w regulacji. Stałoby się tak w przy-
padku propozycji wprowadzenia w minimalnej formie prawa do krót-
kich relacji do projektu nowelizacji dyrektywy. Jednak art. 3b ust. 1 
w pierwotnej redakcji zaproponowanej przez KE nie wprowadzałaby 
na poziomie wspólnotowym prawa do krótkich relacji, a jedynie ure-
gulowanie ukierunkowane na zapewnienie niedyskryminacyjnegoulowanie ukierunkowane na zapewnienie niedyskryminacyjnego 
traktowania nadawców z innych państw członkowskich w dostępie 
do krótkich relacji audiowizualnych. Proponowana przez KE regula-
cja zatem nie określałaby obowiązku wprowadzania prawa do krót-
kich relacji w prawie krajowym, a jedynie statuowałaby wymóg, aby 
w państwach, w których prawo to wprowadzono, nadawcy z innych 
państw członkowskich nie byli pozbawieni dostępu na słusznych, roz-
sądnych i niedyskryminacyjnych warunkach do wydarzeń budzących 
szczególne publiczne interesowanie, transmitowanych przez nadawców 
podległych ich jurysdykcji. Idąc tym tropem, sformułowanie mówiące, 
iż państwa członkowskie zapewnią, że nadawcy będący w jurysdykcji 
innego państwa członkowskiego nie zostaną pozbawieni dostępu na 
uczciwych, rozsądnych i niedyskryminujących zasadach do wydarzeń 
budzących duże zainteresowanie odbiorców nie oznaczało, iż państwa 
te mają stworzyć takie prawo i nie było tożsame z formułą: „Państwa 
członkowskie wprowadzą prawo do krótkich sprawozdań”.

Biorąc to pod uwagę, sformułowany przez KE cel projektowanej 
regulacji może budzić zdziwienie, zważywszy że obowiązek niedy-
skryminacyjnego traktowania wynika wprost z Traktatu o Wspól-
nocie Europejskiej. Należy jednak mieć na uwadze, że projektowana 
regulacja wspólnotowa nie ogranicza się do zakazu dyskryminacji 
nadawców z innych państw członkowskich, lecz statuuje też wymóg 
zapewnienia dostępu na słusznych i rozsądnych warunkach.

Proponowanemu przez KE ujęciu można zarzucić, że konstytu-
owało niesymetryczną relację; określało obowiązki wobec nadawców 
z państw członkowskich, w których prawodawstwie wprowadzono 
prawo do krótkich relacji, nie ograniczając tego uprawnienia regułą 
wzajemności. 

Z drugiej strony można próbować bronić innej wykładni. Prze-
pis art. 3b w redakcji KE rozpatrywany w świetle postanowień pre-
ambuły nie wydaje się jednoznacznie wskazywać na fakultatywność 
wprowadzenia w przepisach krajowych prawa do krótkich relacji. 
Projekt mówił, że państwa członkowskie zapewnią dostęp do wyda-
rzeń budzących duże zainteresowanie odbiorców, transmitowanych 
przez nadawców podlegających ich jurysdykcji. Nie jest to redak-
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cja fakultatywna, lecz obligatoryjna, nie jest też ograniczona przez 
przesłankę wskazująca, że obowiązek ten dotyczyć miał tylko tych 
państw członkowskich, które wprowadziły prawo do krótkich relacji 
do porządku krajowego. Omawiany przepis mówi o zagwarantowa-
niu pewnego prawa nadawcom, niezależnie od tego, czy istnieje ono 
w porządku krajowym. Zatem fakultatywność wprowadzenia prawa 
do krótkich relacji – w pierwotnej redakcji proponowanej przez KE 
– nie jest wcale taka oczywista.

Kolejna kwestia dotyczy interpretacji kryteriów „słusznych, roz-
sądnych i niedyskryminacyjnych warunków”, w tym kwestii ewentu-
alnej odpłatności, warunków technicznych i organizacyjnych możli-
wości realizacji krótkich sprawozdań audiowizualnych. Można zrozu-
mieć intencję KE, aby kwestię szczegółowych warunków realizowa-
nia prawa do krótkich sprawozdań projekt KE pozostawić państwom 
członkowskim, w tym sprawę podejścia do kryterium słusznych i roz-
sądnych warunków, a więc i problemu ewentualnej rekompensaty 
finansowej, warunków realizacji tego prawa, ograniczeń w korzysta-
niu z krótkich sprawozdań. Trzeba jednak pamiętać, że przy takim 
ujęciu regulacyjnym w poszczególnych państwach realizacja prawa 
do krótkich sprawozdań może mieć diametralnie różny charakter, co 
nie do końca wpisuje się w projektowane cele dyrektywy likwidacji 
barier regulacyjnych przez harmonizację prawa.

Statuowane w tym przepisie prawo odnosi się tylko do dostępu 
do sygnału nadawcy uprawnionego do dokonywania transmisji z wy-
darzenia budzącego szczególne zainteresowanie widowni, a nie do 
dostępu do miejsca ważnego wydarzenia w celu dokonania własnej 
rejestracji. Wskazówek interpretacyjnych w tym zakresie dostarcza 
art. 3b ust. 2 wskazujący, że krótkie sprawozdania mogą być swobod-
nie wybierane z sygnału transmitującego nadawcy, o ile co najmniej 
podane zostanie źródło tak uzyskanych informacji. Bezpośrednio 
określa on, że chodziło jedynie o dostęp do sygnału w celu zrealizowa-
nia krótkiej relacji, a nie o dostęp do miejsca ważnego wydarzenia. 

Redakcji art. 3b można też zarzucić niejasny zakres podmioto-
wy beneficjentów prawa do krótkich sprawozdań. W jego treści jest 
mowa o przyznaniu tego prawa jedynie nadawcom (zgodnie z nowym 
rozumieniem tego terminu – wszystkim dostawcom linearnych au-
diowizualnych usług medialnych), w preambule natomiast (motyw 
27) – mówi się już o nadawcach i pośrednikach, jakimi są także agen-
cje prasowe. Można przypuszczać, że takie zapisy preambuły miały 
na celu zapewnienie małym nadawcom, niemającym międzynarodo-
wych biur, faktycznego skorzystania z prawa do krótkich relacji przez 
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umożliwianie im udania się do pośredników, którzy w tym zakresie 
mogą reprezentować małych nadawców. Prawo miałoby przysługi-
wać nadawcom, dlatego w preambule wskazano, że chodzi o sytuacje, 
kiedy pośrednik działa w imieniu nadawcy. Niemniej jednak ta nie-
jasna redakcja budzić mogła istotne wątpliwości.

Przepis statuowany w art. 3b ust. 2 projektu przedstawionego 
przez KE wskazuje, że kształt krótkiej relacji może być dowolnie wy-
brany z przebiegu całej transmisji. Wskazuje na to określenie „swo-
bodnie” oznaczające prawo nadawcy do nieskrępowanego wyboru 
fragmentów transmisji, z których chce skonstruować swoją krótką 
relację, bo np. nadawca wtórny będzie raczej zainteresowany scena-
mi goli w meczu piłkarskim i istotne jest, aby mógł takie sceny do 
swojej krótkiej relacji wybrać.

Istnieje zatem możliwość, że różni nadawcy prezentujący infor-
macje o danym wydarzeniu jedynie w formie krótkich relacji będą 
mogli zaprezentować różniące się przekazy z uwagi na możliwość 
wyboru innych sekwencji obrazów do krótkiej relacji. W serwisach 
informacyjnych różnych nadawców przedstawiających informację 	
w formie krótkiej relacji niekoniecznie znajdą się więc takie same 
sekwencje obrazów. Nadawca krótkiego sprawozdania obowiązany 
jest zawsze podać źródło, z którego uzyskał informacje.

Prawo do krótkich relacji w propozycji KE nie oznacza możliwo-
ści konstruowania krótkich relacji audiowizualnych bez dodatko-
wych kosztów. Zapisy analizowanego przepisu (ust. 1), rozpatrywane 	
razem z zapisami motywu 27 preambuły, prowadzą do konkluzji, 
że prawo to powinno być realizowane po uczciwej i rozsądnej cenie, 	
a więc za opłatą, na warunkach wynegocjowanych przez zaintereso-
wanych nadawców. Pojawiające się w ust. 2 sformułowanie mówiące 
o swobodnym wyborze krótkich relacji informacyjnych przez nadaw-
ców (wtórnych) z sygnału transmitującego nadawcy (pierwotnego) 
nie powinno być odczytywane jako umożliwiające bezpłatne wyko-
rzystywanie krótkich sprawozdań.

Przepis ten odnosił się jedynie do wykorzystywania krótkich re-
lacji w serwisach informacyjnych, a nie w innych rodzajach audycji, 
na co wskazują wyraźnie zapisy preambuły.

Wątpliwość budzi kwestia sposobu określenia zainteresowania 
społecznego jakimś wydarzeniem; w tym pytanie, czy określenie „za-
interesowanie społeczne daną sprawą” można utożsamiać z określe-
niem „można zakładać, że dana sprawa wzbudzi społeczne zaintere-
sowanie”. W gruncie rzeczy przy wnioskach o prawo do zrealizowania 
krótkiej relacji często zachodzić będzie właśnie ta druga okoliczność. 
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Niektórzy eksperci zwracają uwagę, że już sam wniosek od nadawcy 
o możliwość dokonania krótkiej relacji wskazuje, iż dane wydarze-
nie spotyka się z dużym zainteresowaniem widowni tego nadawcy. 
Takiemu rozumowaniu można jednak zarzucić nadmierną uznanio-
wość.

W interpretacji tego zapisu pomocne może być odwołanie się 	
do list ważnych wydarzeń, o których mowa w art. 3a dyrektywy 	
„O telewizji bez granic”. Trzeba jednak pamiętać, że odwołanie do 
art. 3a może mieć jedynie charakter pomocniczy, projekt nowelizacji 
dyrektywy w redakcji przedstawionej przez KE nie ograniczał bo-
wiem w żaden sposób projektowanego przepisu art. 3b do wydarzeń 
objętych jedną z zaledwie kilku zatwierdzonych przez komitet kon-
taktowy ds. dyrektywy „O telewizji bez granic” list ważnych wyda-
rzeń (dotąd tylko osiem państw uzyskało zatwierdzenie na forum 
wspólnotowym krajowych list ważnych wydarzeń: Włochy, Wielka 
Brytania, Irlandia, Niemcy, Austria, Belgia, Francja i Finlandia). 

W świetle projektowanej regulacji korzystanie z krótkiej relacji 
audiowizualnej wymaga podania źródła, na podstawie którego do-
konano krótkiej relacji. Może to oznaczać np. zamieszczenie logo 
nadawcy, który dokonuje transmisji i który udostępnia swój sygnał 
innym nadawcom (nadawcom wtórnym) w celu zrealizowania przez 
nich krótkich relacji do serwisów informacyjnych.

Taka redakcja analizowanych przepisów dopuszczała pewne wąt-
pliwości interpretacyjne. W toku działań związanych z projektem 
dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych Rada UE i Par-
lament Europejski podjęły dalsze prace nad tą redakcją.

4.  Dalsze prace na forum wspólnotowym

Nowa propozycja podejścia regulacyjnego do analizowanego za-
gadnienia znalazła wyraz w przyjętym przez Radę ds. Edukacji, Mło-
dzieży i Kultury 13 listopada 2006 roku tekście Podejścia ogólnego 
do propozycji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniają-
cej dyrektywę Rady 89/552/EWG w sprawie koordynacji niektórych 
przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw 
członkowskich dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności 
transmisyjnej (O telewizji bez granic).13

13 Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amend- Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amend-
ing Council Directive 89/552/EEC on the coordination of certain provisions laid 
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Wspomniany dokument przyjęty przez Radę poszerza zakres 	
i charakter zastosowania prawa do krótkich relacji; określa obowią-
zek wprowadzenia przez państwa członkowskie tego uprawnienia do 
prawa krajowego, ponadto mówi, że wskazane w prawie wspólnoto-
wym uprawnienie będzie miało zastosowanie nie tylko w relacjach 
transgranicznych, ale również stricte krajowych. Rada w Podejściu 
ogólnym w art. 3j ust. 1 zobowiązuje państwa członkowskie do dopil-
nowania, by	wszyscy nadawcy mający siedziby na obszarze Wspól-
noty Europejskiej chcący przygotować krótkie relacje informacyjne 
„mieli dostęp na uczciwych, rozsądnych i niedyskryminacyjnych za-
sadach do wydarzeń, które budzą duże zainteresowanie odbiorców  
i są transmitowane na zasadzie wyłączności przez nadawcę podlega-
jącego jurysdykcji tych państw”.	

Zasadniczo prawo to ma być realizowane przez dostęp do sygnału, 
na co wskazuje ust. 2 komentowanego artykułu. Jednak za alterna-
tywny i równie właściwy sposób zapewnia realizacji tego prawa uzna-
no zapewnienie nadawcom prawa dostępu do miejsca wydarzenia. 	
W art. 3j ust. 3 wskazano, że „zamiast stosować przepisy ust. 2, pań-
stwo członkowskie może ustanowić równoważny system, który dzięki 
innym sposobom pozwoli na zagwarantowanie dostępu do wydarzeń 
na uczciwych, rozsądnych i niedyskryminacyjnych zasadach”.

W Podejściu ogólnym w zasadzie nie podano warunków korzy-
stania z krótkich sprawozdań, pozostawiając, zgodnie z zasadą sub-
sydiarności, ich uregulowanie państwom członkowskim. Niemniej 
w ust. 5 komentowanego artykułu wyraźnie określono obowiązek 
państw członkowskich do sformułowania w prawie krajowym sposo-
bów i warunków korzystania z krótkich sprawozdań, w szczególności 
zaś „wszelkich kwestii związanych z wynagrodzeniem, maksymalnym 
czasem trwania tych fragmentów oraz ograniczeń czasowych dotyczą-
cych ich emisji”.

Jednocześnie wskazano pewne warunki korzystania z krótkich 
relacji przygotowanych w oparciu o projektowaną regulację wspól-
notową: krótkie relacje mogą być wykorzystywane wyłącznie w ser-
wisach informacyjnych (ust. 4), a przygotowane dzięki uzyskaniu 
dostępu do sygnału nadawcy powinny podawać „przynajmniej ich 

down by law, regulation or administrative Action in Member States concerning the 
pursuit of television broadcasting activities (Television without frontiers) − General 
approach: http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/06/st15/st15277.en06.pdf (art.http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/06/st15/st15277.en06.pdf (art. 
3j, s.22); por. też: informacje dodatkowe związane z procesem zmiany dyrektywy	
„O telewizji bez granic” zamieszczone pod adresem URL: http://ec.europa.eu/comm/
avpolicy/reg/tvwf/modernisation/proposal_2005/index_en.htm
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źródło, chyba że podanie go jest niemożliwe ze względów praktycz-
nych” (ust. 2). Trzeci warunek mówi o tym, że nadawcy chcący wy-
produkować krótką relację w oparciu o sygnał nadawcy pierwotnego 
mogą wybierać dowolne krótkie fragmenty transmisji (ust. 2), nie są 
więc zobowiązani do korzystania z jednej, wybranej przez nadawcę 
pierwotnego, formy krótkiego sprawozdania.

Warto odnotować, że redakcja Podejścia ogólnego została opatrzo-
na objaśnieniem w nowym motywie (nr 16) preambuły, w którym 
jasno wskazano, że „wymogi niniejszej dyrektywy dotyczące dostępu 
do wydarzeń, które budzą duże zainteresowanie odbiorców, w celu 
przygotowania krótkich relacji informacyjnych są zgodne z dyrekty-
wą 2001/29/WE i ze stosownymi konwencjami międzynarodowymi 
w dziedzinie ochrony praw autorskich.	W zwykłych okolicznościach 
państwa członkowskie mają ułatwiać dostęp do wydarzeń, zapewnia-
jąc dostęp do sygnału nadawcy w rozumieniu art. 3j ust. 2. Mogą one 
jednak zdecydować o zastosowaniu innych, równoważnych sposobów 
w rozumieniu ust. 3 wspomnianego artykułu. Sposoby te obejmują 
m.in. zagwarantowanie dostępu do miejsca tych wydarzeń przed za-
pewnieniem dostępu do sygnału”. Wyjaśnienie to potwierdza zatem, 
że projektowane rozwiązanie jest zgodne ze wspólnotowymi i mię-
dzynarodowymi zasadami ochrony praw autorskich.

Prezentując prace nad uregulowaniem w nowej dyrektywie prawa 
do krótkich relacji, należy wspomnieć także o podejściu do tej kwestii 
Parlamentu Europejskiego zaprezentowanym w jego poprawkach14	
(nr 223, 224, 207, 97, 98, 21, 218).

Zasadniczo podejście PE idzie dalej niż pierwotna propozycja 
Komisji Europejskiej. W poprawce PE – w odróżnieniu od Podejścia 
ogólnego Rady – nie wprowadza się ogólnowspólnotowego prawa do 
krótkich sprawozdań. W jej świetle prawo to odnosi się jedynie do 
relacji transgranicznych.	Takie podejście	PE prowadzi do sytuacji, 
kiedy istnieje obowiązek zagwarantowania prawa do krótkich rela-
cji nadawcom z innych państw (a więc tylko w wymiarze transgra-
nicznym), nawet jeśli prawo danego państwa nie przewiduje takiego 
prawa dla nadawców w relacjach stricte krajowych. Taka konkluzja 

14 Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku do-
tyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 
Rady 89/552/EWG w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wy-
konawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących wykony-
wania telewizyjnej działalności transmisyjnej (COM(2005)0646 – C6-0443/2005 
–	2005/0260(COD)) przyjęta 13 grudnia 2006 r., http://www.europarl.europa.eu/si-
des/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2006-0559+0+DOC+XML+V0//EN
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wynika z interpretacji art. 3b stosownie do poprawki 223. Wskazuje 
ona m.in., że: „...bez uszczerbku dla istniejących porozumień umow-
nych między nadawcami oraz nie naruszając wyłącznych praw, 
każde państwo członkowskie zapewnia, że do celów krótkich relacji  
informacyjnych, z relacjami przeznaczonymi dla transmisji ogólno-
europejskich włącznie, nadawcy mający siedzibę w innych państwach 
członkowskich nie są pozbawieni dostępu, na uczciwych, rozsądnych 
i niedyskryminujących zasadach, do wydarzeń budzących duże zain-
teresowanie odbiorców, które są transmitowane przez nadawcę podle-
gającego ich jurysdykcji (…)”. 

W dalszej części poprawki zawarto sformułowanie odnoszące się 
do uprawnienia nadawców, udostępniających swój sygnał innym 
nadawcom w celu realizacji krótkich sprawozdań, do odpowiedniej 
rekompensaty z tytułu poniesionych kosztów technicznych („appro-
priate compensation for technical costs incurred”). Takie sformuło-
wanie wydaje się ograniczać rekompensatę, jakiej może domagać 
się nadawca pierwotny, wyłącznie do kosztów technicznych, nie 
uwzględniając faktu, że stanowią one jedynie część kosztów, jakie 
nadawcy ci ponoszą. W szczególności takie ujęcie nie uwzględnia in-
nych istotnych kosztów związanych z nabyciem praw do transmisji 
np. z ważnych wydarzeń sportowych. Można się zastanawiać, czy ta-
kie ujęcie kwestii rekompensaty kosztów w pełni odzwierciedlałoby 
ogólną przesłankę wskazaną w zdaniu pierwszym art. 3b w redakcji 
zmienionej poprawką PE: „na uczciwych, rozsądnych i niedyskrymi-
nujących zasadach”. 

Na odnotowanie zasługuje także poprawka 224 dotycząca treści 
ust. 2 art. 3b. Wskazuje ona wyraźnie, że krótkie relacje audiowizu-
alne mogą być wykorzystywane wyłącznie w ogólnych serwisach in-
formacyjnych („excusively for general news programs”), co jak można 
sądzić wyłączało możliwość wykorzystywania krótkich relacji audio-
wizualnych, wyprodukowanych w oparciu o regulację art. 3b dyrek-
tywy, w innych typach audycji, w tym w audycjach sportowych lub 
wyspecjalizowanych informacyjnych serwisach sportowych. Z dru-
giej strony trudno nie zgodzić się z poglądem, że sposób interpretacji 
niezdefiniowanego pojęcia „ogólne serwisy informacyjne” może rodzić 
wątpliwości interpretacyjne, tym bardziej iż coraz częściej powstają 
nowe rodzaje audycji, których jednoznaczna kwalifikacja może na-
stręczać trudności. Można sądzić, że zaproponowane przez PE do-
precyzowanie miało zapobiec nadużywaniu proponowanej regulacji, 
ograniczającej w interesie publicznym prawa wyłączne uprawnio-
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nych podmiotów do celów związanych z zapewnieniem społeczeństwu 
dostępu do informacji. 

Istotne propozycje zmian zawarto także w poprawce nr 218 odno-
szącej się do motywu 27 preambuły. Wprowadzono w niej ogólne za-
sady korzystania z krótkich sprawozdań. Stosownie do tej propozycji 
nie powinny one:

– przekraczać 90 sekund,
– być transmitowane przed zakończeniem wydarzenia lub, 	

w przypadku wydarzeń sportowych, przed zakończeniem po-
jedynczego dnia rozgrywek – w zależności od tego, co nastąpi 
wcześniej,

– być emitowane po upływie 36 godzin od wydarzenia,
– być wykorzystywane do tworzenia archiwów publicznych,
– być transmitowane po usunięciu logo lub innego znaku iden-

tyfikującego nadawcy źródłowego, lub
– być wykorzystywane w świadczeniu usług nielinearnych, chy-

ba że są one oferowane przez tego samego dostawcę usług me-
dialnych na żywo lub w późniejszym czasie.

Warto odnotować, że PE pokusił się o stworzenie pewnych ogól-
nych wytycznych dla państw członkowskich w zakresie określania 
na poziomie krajowym sposobu korzystania z krótkich relacji audio-
wizualnych. Można sądzić, że określenie na forum wspólnotowym 
podstawowych wymogów korzystania z krótkich relacji miałoby po-
zytywny wpływ na zwiększenie pewności prawnej w zakresie korzy-
stania z prawa do krótkich relacji w stosunkach transgranicznych.

Ponadto poprawka 218 in fine stwierdza, że „Prawo do trans-
granicznego dostępu do informacji powinno mieć zastosowanie tyl-
ko tam, gdzie jest to konieczne; zatem w sytuacji, gdy inny nadawca  
w tym samym państwie członkowskim nabył wyłączne prawa do da-
nego wydarzenia, o dostęp do informacji należy zwracać się do niego. 
W przypadku nadawców ogólnoeuropejskich właściwe jest prawo-
dawstwo państwa członkowskiego, w którym odbywa się wydarzenie”. 
Sformułowania te odnoszą się do dwóch różnych zagadnień. Pierw-
sze zdanie ogranicza zakres stosowania prawa do krótkich relacji, 
o którym mowa w art. 3b, przez wskazanie dodatkowych kryteriów 
oceniających celowość jego stosowania. Co do zdania drugiego, należy 
zauważyć, że w świetle prawa wspólnotowego, w szczególności zasad 
określania jurysdykcji nad nadawcami wskazanych w dyrektywie 
„O telewizji bez granic”, nie istnieje taka kategoria jak nadawca pa-
neuropejski. Nadawca zawsze jest jurysdykcji wyraźnie wskazanego 
państwa członkowskiego, niezależnie od tego, czy jego program może 
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być dostępny w kilku, czy kilkunastu innych krajach (np. w przypad-
ku rozpowszechniania drogą satelitarną).

Proces legislacyjny projektu nowej dyrektywy o audiowizualnych 
usługach medialnych, obejmującej także kwestię prawa do krótkich 
relacji audiowizualnych, trwający w Radzie i Parlamencie Europej-
skim przez 18 miesięcy został zasadniczo zakończony. Rada i Parla-
ment Europejski osiągnęły porozumienie polityczne w sprawie nowej 
dyrektywy. 24 maja 2007 roku. Rada UE na swoim posiedzeniu za-
akceptowała je, a na jesieni 2007 roku wspólne stanowisko ma przy-
jąć PE. Wskazuje się, że nowa regulacja wspólnotowa wejdzie w życie 
pod koniec 2007 roku, a państwa będą miały 24 miesiące na jej trans-
pozycję do krajowego porządku prawnego. Pod koniec 2009 roku za-
tem zasady określone w dyrektywie będą w pełni stosowane.15

Finalne ukształtowanie w dyrektywie (redakcja Porozumienia 
politycznego, art. 3j) prawa do krótkich relacji zasadniczo podobne 
jest do wcześniejszej redakcji Podejścia ogólnego Rady. Redakcja ta 
wskazuje na obligatoryjny charakter zapewnienia przez państwa 
członkowskie prawa do krótkich relacji wobec wszystkich nadaw-
ców mających siedzibę na terenie Wspólnoty (a tym samym prawo 
to ma wymiar nie tylko transgraniczny, lecz i krajowy, wewnętrzny). 	
Zasadniczo kładzie jednak nacisk na aspekt krajowy wykonywania 
prawa do krótkich relacji (por.: dalsze uwagi). 

Prawo to sprowadza się do zapewnienia nadawcom (stosownie do 
poszerzonego sposobu rozumienia tego terminu na gruncie dyrekty-
wy: usługodawcom oferującym linearne audiowizualne usługi me-
dialne) dostępu na uczciwych, rozsądnych i niedyskryminacyjnych 
zasadach do wydarzeń, które budzą duże zainteresowanie odbiorców 
i które są transmitowane na zasadzie wyłączności. Wyraźnie więc 
ogranicza zastosowanie prawa do krótkich relacji do transmisji z wy-
darzeń będących przedmiotem praw wyłącznych.

Zasadniczo prawo to realizowane jest przez zapewnienie dostę-
pu do sygnału. Zarówno w treści normatywnej przepisu (ust. 3), jak 	
i w motywie 27a preambuły wskazano jednak, że w krajowym po-
rządku prawnym można wybrać inny, ekwiwalentny środek zapew-
nienia dostępu do ważnych wydarzeń, o którym mowa w omawianym 
artykule, np. przez zapewnienie dostępu do miejsca, w którym roz-
grywa się ważne wydarzenie. 

15 Press releases:Press releases: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/
07/706&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

Tekst dyrektywy w redakcji objętej porozumieniem politycznym PE i Rady: http://
ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=3430
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Jeśli chodzi o ograniczenia prawa do realizacji krótkich sprawoz-
dań dyrektywa zasadniczo pozostawia te sprawy regulacjom krajo-
wym; wskazuje jednak na obowiązek podania źródła sygnału (tzn. 
sygnału nadawcy pierwotnego, na podstawie którego kolejny nadaw-
ca sporządza krótką relację), „chyba że jest to niemożliwe ze wzglę-
dów praktycznych”.

Ponadto normatywna część dyrektywy wskazuje, że krótkie re-
lacje mogą być wykorzystywane wyłącznie w ogólnych serwisach 
informacyjnych. Ciekawe, że dopuszczono pod pewnymi warunkami 
wykorzystywanie krótkich relacji także w usługach on-demand (na 
żądanie) (ust. 4), o ile te same audycje są oferowane w przekazie 	
z opóźnieniem przez tego samego dostawcę usług medialnych.	Szcze-
gółowe warunki korzystania z krótkich relacji mają zostać określone 
przez państwa członkowskie i powinny regulować przede wszyst-
kim takie kwestie, jak rekompensata (finansowa), maksymalny czas 
trwania krótkiej relacji, ograniczenia dotyczące czasu emisji krótkich 
relacji (ust. 5). Są to więc kwestie, które będą musiały zostać uszcze-
gółowione na poziomie krajowym. Dyrektywa zastrzega jednak, że 
o ile przewiduje się rekompensatę dla nadawcy, o tyle wysokość re-
kompensaty nie powinna przekraczać „dodatkowych kosztów bezpo-
średnio związanych z zapewnieniem dostępu”. Taka redakcja wyda-
je się wskazywać na fakultatywność przewidywania rekompensaty 	
finansowej dla nadawcy, który nabył prawa wyłączne do transmisji 	
i udostępnia swój sygnał w celu zrealizowania przez innych nadaw-
ców krótkiej relacji audiowizualnej. Co więcej, tam gdzie prawo kra-
jowe przewiduje zapłatę tej rekompensaty, jej wysokość musi mieć 
charakter ograniczony do bliżej niezdefiniowanych w dyrektywie do-
datkowych kosztów bezpośrednio związanych z zapewnieniem dostę-
pu. (Można sądzić, że takie ujęcie redakcyjne każe ograniczać je do 
sfery kosztów technicznych lub administracyjnych, ale wydaje się nie 
dopuszczać obciążania nadawców realizujących krótkie relacje czę-
ścią kosztów z tytułu opłat licencyjnych).

Nieco więcej wskazówek dotyczących konstrukcji prawa do krót-
kich sprawozdań dostarcza preambuła dyrektywy (szczególnie mo-
tywy 26 – 27a). Na uwagę zasługują m.in.: przywołana tu reguła 
maksymalnego czasu trwania krótkiej relacji – reguła 90 sekund, 
inne wytyczne dotyczące wykorzystania krótkich relacji, takie jak 
pewne przybliżenie pojęcia ogólnych serwisów informacyjnych, w ja-
kich mogą być wykorzystywane krótkie relacje, dopuszczenie moż-
liwości wykorzystywania krótkich relacji w nadaniach o wymiarze 
paneuropejskim w każdym programie, w tym w wyspecjalizowanych 
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programach sportowych, ect. Preambuła dostarcza też wskazówek 
pozwalających odtworzyć uzasadnienie wprowadzania tego prawa 
do dyrektywy, argumentowane potrzebą zagwarantowania prawa do 
informacji, ochroną interesów widzów UE, ale też promocją plura-
lizmu przez zróżnicowanie źródeł informacji (serwisów informacyj-
nych) (por.: motywy 26 i 27).

Normatywna część dyrektywy zawiera również istotne postano-
wienie o charakterze porządkującym (art. 3j ust. 1a). W sytuacji, kie-
dy nadawca ustanowiony w pewnym państwie członkowskim wnosi 
o dostęp do sygnału w celu sporządzenia krótkiej relacji audiowizual-
nej, powinien kierować się do nadawcy z tego samego państwa człon-
kowskiego, który nabył prawo do transmisji z ważnego wydarzenia 
na zasadzie wyłączności (można przypuszczać, że chodzi o nabycie 
praw wyłącznych na dane terytorium). Także w świetle wyjaśnień 
zawartych w preambule można sądzić, że dopiero jeśli żaden nadaw-
ca z tego samego kraju nie nabył praw wyłącznych do transmisji 	
z danego wydarzenia, można skutecznie domagać się zapewnienia 
dostępu do ważnego wydarzenia od nadawcy z innego państwa człon-
kowskiego.

Na koniec należy odnotować jeszcze jedną kwestię o niebagatel-
nym znaczeniu, związaną z faktem, że szczegółowe zasady korzysta-
nia z prawa do krótkich relacji będą określone na poziomie prawa 
krajowego, a zatem mogą bardzo różnie kształtować warunki korzy-
stania z krótkich relacji. Preambuła (motyw 27 in fine) określa zasa-
dy dotyczące zastosowania prawa właściwego. Zarówno jeśli chodzi 
o dostęp, jak i wykorzystanie krótkich relacji zastosowanie ma zasa-
da państwa pochodzenia. Reguły dostępu do krótkich relacji określa 
prawo państwa, w którym nadawca udostępniający swój sygnał (któ-
rego można by określić stosownie do terminologii z zalecenia Rady 
Europy nadawcą pierwotnym) jest ustanowiony. O ile państwo usta-
nowiło inny ekwiwalentny system zapewnienia dostępu do wydarzeń 
budzących duże społeczne zainteresowanie, prawo tego państwa bę-
dzie miało zastosowanie. Natomiast transmisja krótkich relacji przez 
nadawcę korzystającego z krótkich relacji podlega prawu państwa, 	
w którym ten nadawca (nadawca wtórny) jest ustanowiony. 

Warto też wskazać wyraźne podkreślenie w preambule (motyw 
27a), że uregulowane w dyrektywie prawo do krótkich relacji nie 
narusza postanowień dyrektywy 2001/29/WE i międzynarodowych 
konwencji z zakresu praw autorskich i praw pokrewnych. Taki zapis 
preambuły wydaje się odpowiadać na wyrażane początkowo w pu-
blicznej debacie wątpliwości dotyczące ewentualnej kolizji reżimów 
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prawnoautorskich i reżimu regulacji medialnych usług audiowi-	
zualnych.

5.  Uwagi końcowe

Regulacja krótkich relacji audiowizualnych jest problemem bar-
dzo złożonym. Wymaga właściwego wyważenia różnych kategorii 
praw – praw do ochrony inwestycji organizatorów imprez i wydarzeń 
sportowych, którzy sprzedają prawa do transmisji, praw autorskich 
i pokrewnych, szczególnie praw pokrewnych organizacji nadaw-
czych – z prawem społeczeństwa do informacji. Dotychczasowe próby 	
regulacyjnego ujęcia tej kwestii w zaleceniach Rady Europy czy na 
gruncie projektu nowej dyrektywy wspólnotowej ukazują dywer-
syfikację poglądów. Obecnie do sprawy tej odnosi się na poziomie 	
europejskim Europejska konwencja o telewizji ponadgranicznej oraz	
zalecenie Komitetu Ministrów Rady Europy nr R(91)5 w sprawie 
prawa do krótkich sprawozdań z ważnych wydarzeń, do których 
telewizyjnego rozpowszechniania w wymiarze ponadgranicznym 
nabyto prawa wyłączne. Po przyjęciu dyrektywy zmieniającej dy-
rektywę „O telewizji bez granic” w tzw. dyrektywie o audiowizual-
nych usługach medialnych kwestia ta będzie poddana także regu-
lacji wspólnotowej, a następnie implementowana do wewnętrznych 
porządków prawnych 27 państw członkowskich UE. Dyrektywa, 	
w przeciwieństwie do bardzo szczegółowego zalecenia Rady Europy 
nr R(91)5, statuuje jedynie bardzo ogólnie ujętą zasadę, pozostawia-
jąc państwom członkowskim nadanie jej ostatecznego kształtu przez 
określenie norm szczegółowych. Wydaje się to podejściem celowym. 
Abstrahując bowiem od określenia pewnych ogólnych standardów 
minimalnych na poziomie paneuropejskim, należy sądzić, że w związ-
ku z istotnym zróżnicowaniem krajowych kultur prawnych, a także 
różnym kształtowaniem się relacji rynkowych w państwach europej-
skich, szczegółowe rozwiązania w zakresie określenia prawa do krót-
kich relacji mogą być rozwijane jedynie na poziomie krajowym.
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Abstract

Right to short news reports in TV broadcasting  
and the right to information – under the EU regulations 

International efforts are currently underway, within the Council of Eu-nderway, within the Council of Eu-
rope as well as at the forum of European Community to secure execution of 
the right of the public to information through the right to short reports. 

Within the framework of the Council of Europe’s revised European  
Convention on Transfrontier Television and Council of Europe’s Recommen-
dation No. R (91) 5 of the Committee of Ministers to Member States on the 
right to short reporting on major events where exclusive rights for their tele-
vision broadcast have been acquired in a transfrontier context, the right to 
short reports is already envisaged. Still, some time ago expert discussions 
on the update of this right took place. The article presents current (and 
proposed by experts of the Council of Europe) legal regulations in the area 
concerning the right to short reports.

Efforts to introduce such right to the Community legal regime have also 
started at the forum of the European Union, widely consulted and finally 
agreed by the Council and the European Parliament. The right to short re-
ports will be introduced to Community law by a new Directive of the Europe-
an Parliament and of the Council amending Council Directive 89/552/EEC 
on the coordination of certain provisions laid down by law, regulation or 
administrative action in Member States concerning the pursuit of television 
broadcasting activities (Audiovisual Media Services Directive), expected to 
be signed and published in the Official Journal of the European Union till 
the end of 2007. 

It should be observed that while the Council of Europe convention and 
Recommendation No. R(91)5 refer only to traditional broadcasting, the 
scope of entities that may benefit from the right to short reporting within 
Audiovisual Media Services Directive is much broader, because a wide defi-
nition of the notion “broadcaster” was used, basically including providers of 
linear audiovisual media services. 

This article analysis the drafting process of relevant provisions of this 
directive from the original proposal submitted by the Commission, through 
subsequent stages of work on relevant provisions at the Council and the Eu-
ropean Parliament, to that of political agreement in the Council and the EP. 
It also reveals how different approaches to this issue evolved and asks ques-
tions about the actual shape of the right, its beneficiaries and conditions of 
use. Since the burden of finding a well balanced, fair, clear and workable 
formula specifying detailed conditions in this regard will rest upon Member 
States within implantation of directive, such debate would also be needed 
among them.


