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Przedmiot: w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady ustanawiającego przepisy dotyczące wykonywania praw autorskich i 
praw pokrewnych mające zastosowanie do niektórych transmisji online 
prowadzonych przez organizacje radiowe i telewizyjne oraz do retransmisji 
programów telewizyjnych i radiowych (COM(2016)0594 – C8-0384/2016 – 
2016/0284(COD))

Szanowny Panie Przewodniczący!

W następstwie porozumienia zawartego w ramach COREPER w dniu 18 stycznia 2019 r. i 
dotyczącego projektu ogólnego pakietu kompromisowego w sprawie powyższego wniosku 
przewodniczący COREPER przekazał Komisji Prawnej pismo wraz z tekstem tego pakietu. Z 
wyjątkiem podstawy prawnej tekst pokrywa się całkowicie z tekstem porozumienia 
wstępnego osiągniętego w wyniku negocjacji trójstronnych. Nową podstawą prawną, którą 
proponuje COREPER, są art. 53 ust. 1 i art. 62 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(TFUE). 

Przed głosowaniem w sprawie zatwierdzenia wstępnego porozumienia na posiedzeniu w dniu 
23 stycznia 2019 r., Komisja Prawna przedstawiła zgodnie z art. 39 ust. 3 Regulaminu opinię 
na temat adekwatności ww. podstawy prawnej.

I – Kontekst

Wniosek ten – wchodzący w skład pakietu dotyczącego praw autorskich przedstawionego 
przez Komisję w 2016 r. w ramach reformy prawa autorskiego w kontekście utworzenia 
jednolitego rynku cyfrowego – ma na celu przede wszystkim ułatwienie transgranicznych 
transmisji programów telewizyjnych i radiowych za pośrednictwem internetu poprzez 
rozszerzenie na takie transmisje zasady państwa pochodzenia. Zasada ta została zapisana w 
dyrektywie w sprawie przekazu satelitarnego oraz retransmisji drogą kablową1 i umożliwia 
organizacjom radiowym i telewizyjnym, które udostępniają swoje usługi w wymiarze 
transgranicznym, jasne określenie praw wymaganych w odniesieniu do odnośnych obszarów 
wyłącznie w jednym państwie członkowskim.

Podczas negocjacji tego pakietu – przede wszystkim w wyniku porozumienia wstępnego 
mającego na celu zmianę formy instrumentu z rozporządzenia na dyrektywę – Rada 
zaproponowała dodanie art. 53 ust. 1 TFUE dotyczącego swobody przedsiębiorczości, a także 
art. 62 TFUE o swobodzie świadczenia usług, do art. 114 TFUE dotyczącego harmonizacji na 
rynku wewnętrznym, który stanowił jedyną podstawę prawną pierwotnego wniosku Komisji.

W trakcie rozpatrywania tekstu opracowanego w ramach negocjacji trójstronnych w 
perspektywie posiedzenia COREPER-u, które miało się odbyć w dniu 18 stycznia 2019 r., 
odniesienie do art. 114 TFUE zostało skreślone. W konsekwencji w tekście przedstawionym 
Komisji Prawnej przez COREPER w celu głosowania zatwierdzającego wskazano jako 
podstawę prawną dyrektywy jedynie art. 53 ust. 1 i art. 62 TFUE.

1 Dyrektywa Rady nr 93/83/EWG z dnia 27 września 1993 r. w sprawie koordynacji niektórych zasad 
dotyczących prawa autorskiego oraz praw pokrewnych stosowanych w odniesieniu do przekazu satelitarnego 
oraz retransmisji drogą kablową (Dz.U. L 248 z 6.10.1993, s. 15).
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II – Odnośne artykuły Traktatu

Podstawą prawną wniosku Komisji był art. 114 TFUE dotyczący harmonizacji na rynku 
wewnętrznym. Brzmi on następująco (podkreślenie własne):

Artykuł 114
(dawny artykuł 95 TWE)

1.  Z zastrzeżeniem, że Traktaty nie stanowią inaczej, do urzeczywistnienia 
celów określonych w artykule 26 stosuje się następujące postanowienia. 
Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą 
ustawodawczą i po konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Społecznym, 
przyjmują środki dotyczące zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i 
administracyjnych państw członkowskich, które mają na celu ustanowienie i 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego. 

2. Ustęp 1 nie ma zastosowania do przepisów podatkowych, przepisów 
dotyczących swobodnego przepływu osób ani odnoszących się do praw i 
interesów pracowników najemnych.

3. Komisja w swoich wnioskach przewidzianych w ustępie 1 w dziedzinie 
ochrony zdrowia, bezpieczeństwa, ochrony środowiska i ochrony 
konsumentów przyjmie jako podstawę wysoki poziom ochrony, uwzględniając 
w szczególności wszelkie zmiany oparte na faktach naukowych. W ramach 
swoich odpowiednich kompetencji Parlament Europejski i Rada starają się 
również osiągnąć ten cel.

4. Jeżeli po przyjęciu środka harmonizującego przez Parlament Europejski i 
Radę, przez Radę lub przez Komisję, państwo członkowskie uzna za niezbędne 
utrzymanie przepisów krajowych uzasadnionych ważnymi względami 
określonymi w artykule 36 lub dotyczącymi ochrony środowiska, lub 
środowiska pracy, notyfikuje je Komisji, wskazując powody ich utrzymania.

5. Ponadto, bez uszczerbku dla ustępu 4, jeżeli po przyjęciu środka 
harmonizującego przez Parlament Europejski i Radę, przez Radę lub przez 
Komisję, państwo członkowskie uzna za niezbędne wprowadzenie przepisów 
krajowych opartych na nowych dowodach naukowych dotyczących ochrony 
środowiska lub środowiska pracy ze względu na specyficzny problem tego 
państwa, który pojawił się po przyjęciu środka harmonizującego, notyfikuje 
ono Komisji projektowane środki oraz powody ich wprowadzenia.

6. W terminie 6 miesięcy od notyfikacji określonych w ustępach 4 i 5 Komisja 
zatwierdza lub odrzuca przepisy krajowe, o których mowa, po sprawdzeniu, 
czy są one środkiem arbitralnej dyskryminacji lub ukrytym ograniczeniem w 
handlu między państwami członkowskimi i czy stanowią one przeszkodę w 
funkcjonowaniu rynku wewnętrznego.

W przypadku braku decyzji Komisji w tym terminie przepisy krajowe 
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określone w ustępach 4 i 5 są uważane za zatwierdzone.

W przypadku gdy jest to uzasadnione złożonością sprawy i nie ma 
niebezpieczeństwa dla zdrowia ludzkiego, Komisja może notyfikować danemu 
państwu członkowskiemu, że okres, o którym mowa w niniejszym ustępie może 
być przedłużony na kolejny okres trwający do 6 miesięcy.

7. W przypadku gdy w zastosowaniu ustępu 6 państwo członkowskie zostaje 
upoważnione do utrzymania lub wprowadzenia przepisów krajowych 
uchylających środek harmonizujący, Komisja bada niezwłocznie, czy należy 
zaproponować dostosowanie tego środka.

Artykuł 53 TFUE, który jest zawarty w rozdziale dotyczącym prawa przedsiębiorczości w 
tytule poświęconym swobodnemu przepływowi osób, usług i kapitału, i którego akapit 
pierwszy COREPER proponuje dołączyć do podstawy prawnej, brzmi następująco 
(podkreślenie własne):

Artykuł 53
(dawny artykuł 47 TWE)

1.  W celu ułatwienia podejmowania i wykonywania działalności prowadzonej 
na własny rachunek Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze 
zwykłą procedurą ustawodawczą, uchwalają dyrektywy zmierzające do 
wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw i innych dokumentów 
potwierdzających posiadanie kwalifikacji oraz do koordynacji przepisów 
ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich 
dotyczących podejmowania i wykonywania działalności prowadzonej na 
własny rachunek.

2.  W odniesieniu do zawodów medycznych i paramedycznych oraz 
farmaceutycznych, stopniowe znoszenie ograniczeń zależy od koordynacji 
warunków ich wykonywania w różnych państwach członkowskich.

Artykuł 62 TFUE zawarty w rozdziale o swobodzie świadczenia usług w tytule poświęconym 
swobodnemu przepływowi osób, usług i kapitału, który Coreper proponuje dołączyć do 
podstawy prawnej, brzmi następująco:

Artykuł 62
(dawny artykuł 55 TWE)

Postanowienia artykułów 51–54 mają zastosowanie do spraw uregulowanych 
w niniejszym rozdziale.

III - Orzecznictwo w sprawie podstawy prawnej

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości wybór podstawy prawnej 
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wspólnotowego aktu prawnego musi być oparty na obiektywnych czynnikach, które mogą 
zostać poddane kontroli sądowej; należą do nich w szczególności cel i treść danego aktu2. 
Wybór niewłaściwej podstawy prawnej może zatem uzasadniać uchylenie danego aktu.

O ile wybór podstawy prawnej nie powinien zasadniczo zależeć od wyboru dokonanego dla 
wcześniejszych aktów ustawodawczych, zgodnie z utrwalonym orzecznictwem podstawa 
prawna danego środka musi być określana z uwzględnieniem jego własnych celów i treści, a 
nie podstawy prawnej stosowanej przy przyjmowaniu innych środków unijnych, które w 
niektórych przypadkach mogą mieć podobne cechy. Jeżeli jednak akt ustawodawczy został 
opracowany jedynie jako uzupełnienie lub sprostowanie innego aktu ustawodawczego, bez 
zmiany pierwotnego celu, prawodawca UE jest w pełni uprawniony do oparcia tego drugiego 
aktu prawnego na podstawie prawnej pierwszego aktu. 3 

Jeżeli chodzi o połączenie wielu podstaw prawnych, należy ustalić, czy wniosek:
1. służy realizacji złożonego celu lub składa się z kilku elementów, a jeden z nich można 

uznać za główny lub przeważający, podczas gdy drugi ma charakter jedynie pomocniczy 
lub 

2. dąży jednocześnie do realizacji większej liczby celów lub ma większą liczbę elementów, 
które są ze sobą nierozerwalnie związane, przy czym żaden z aspektów nie jest 
drugorzędny lub pośredni w stosunku do innego aspektu.

Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości w pierwszym przypadku akt musi 
opierać się na jednej podstawie prawnej, mianowicie tej wymaganej przez główny lub 
przeważający cel lub element, a w drugim przypadku akt musi opierać się na poszczególnych, 
właściwych podstawach prawnych4.

IV. Cel i treść dyrektywy stanowiącej przedmiot wniosku

Głównym celem wniosku jest ułatwienie transgranicznej transmisji programów telewizyjnych 
i radiowych przez internet poprzez rozszerzenie na takie transmisje zasady państwa 
pochodzenia. Zasada ta została zapisana w dyrektywie w sprawie przekazu satelitarnego oraz 
retransmisji drogą kablową i umożliwia organizacjom radiowym i telewizyjnym, które 
udostępniają swoje usługi w wymiarze transgranicznym, jasne określenie praw wymaganych 
w odniesieniu do odnośnych obszarów wyłącznie w jednym państwie członkowskim.

Główne zmiany do wniosku Komisji, które uzgodniono w wyniku negocjacji trójstronnych i 
uwzględniono w tymczasowym porozumieniu, dotyczą celu i treści wniosku. Zmiany te 
ograniczają zakres rodzajów programów telewizyjnych, do których miałoby zastosowanie 
rozszerzenie zasady kraju pochodzenia, oraz przewidują bardziej szczegółowe warunki 
retransmisji; dodane zostały także przepisy dotyczące przekazu niepublicznego. Przekaz 
niepubliczny oznacza proces techniczny, w ramach którego organizacja radiowa lub 

2 Sprawa C-45/86 Komisja przeciwko Radzie (Ogólny system preferencji celnych), Rec. 1987, s. 1439, pkt 5; 
sprawa C-440/05 Komisja przeciwko Radzie, Zb.Orz. 2007 s. I-9097; sprawa C-411/06 Komisja przeciwko 
Parlamentowi i Radzie, Zb.Orz. 2009, s. I-7585.
3 Zob. wyrok z dnia 21 czerwca 2018 r. Polska przeciwko Parlamentowi i Radzie, C-5/16, 
EU:C:2018:483, pkt 49, pkt 69 i cytowane orzecznictwo.
4 Zob. ww. sprawę C-411/06, pkt 46–47.
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telewizyjna przekazuje sygnał będący nośnikiem programu organizacjom innym niż 
organizacje radiowe i telewizyjne w taki sposób, że sygnał ten nie jest publicznie dostępny w 
czasie transmisji.

Wniosek Komisji obejmował 7 artykułów i 19 motywów, natomiast wstępnie uzgodniony 
tekst składa się z 14 artykułów i 27 motywów.

Nowy artykuł -1 zatytułowany „Przedmiot” otrzymuje zatem brzmienie:

W niniejszej dyrektywie określono przepisy, których celem jest poprawa 
dostępu transgranicznego do większej liczby programów radiowych i 
telewizyjnych przez ułatwienie weryfikacji praw w związku ze świadczeniem 
usług online dodatkowych w stosunku do emisji niektórych rodzajów 
programów telewizyjnych i radiowych oraz z retransmisją programów 
telewizyjnych i radiowych. Określono też przepisy dotyczące transmisji 
programów radiowych i telewizyjnych w drodze przekazu niepublicznego.

W art. 1 gruntownie zmieniono definicję „retransmisji”, tak aby uwzględnić konkretne 
uzgodnione ograniczenia i definicje pojęć „środowisko kontrolowane” i „przekaz 
niepubliczny”.

W art. 2 przewiduje się ograniczenia zakresu rozszerzenia zasady kraju pochodzenia, aspekty 
istotne dla ustalania kwoty płatności z tytułu praw objętych zakresem stosowania oraz 
odniesienie do swobody zawierania umów w sprawie wprowadzenia ograniczeń w 
odniesieniu do eksploatacji tych praw, w tym w ramach dyrektywy InfoSoc5.

W art. 3 dotyczącym retransmisji przewiduje się, że podmiot (inny niż nadawca) wyłącznego 
prawa do udostępniania publicznego musi zezwolić na retransmisję oraz że podmiot praw 
autorskich może udzielić lub odmówić zgody na retransmisję wyłącznie za pośrednictwem 
organizacji zbiorowego zarządzania. Artykuł ten zawiera ponadto przepisy dotyczące sposobu 
określenia organizacji zbiorowego zarządzania właściwej w zależności od warunków i 
sytuacji. Jest to określone w motywie 13, z zastrzeżeniem przepisów dyrektywy w sprawie 
zbiorowego zarządzania prawami autorskimi6.

Artykuł 4 stanowi, że art. 3 nie ma zastosowania do transmisji własnych organizacji 
radiowych i telewizyjnych oraz że negocjacje z operatorami retransmisji muszą być 
prowadzone w dobrej wierze.

Na mocy art. 4a w przypadku braku porozumienia między wspólną organizacją rynków a 
operatorem retransmisji lub nadawcą a operatorem retransmisji można skorzystać z mediacji, 
przewidzianej w dyrektywie dotyczącej przekazu satelitarnego oraz retransmisji drogą 
kablową.

Artykuł 4b stanowi, że państwa członkowskie mogą stosować przepisy dotyczące retransmisji 

5 Dyrektywa 2001/29/WE w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w 
społeczeństwie informacyjnym (Dz.U. L 167 z 22.6.2001, s. 10).
6 Dyrektywa 2014/26/UE w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz 
udzielania licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych do korzystania online na 
rynku wewnętrznym (Dz.U. L 84 z 20.3.2014, s. 72).
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zawarte w proponowanej dyrektywie oraz w dyrektywie dotyczącej przekazu satelitarnego i 
retransmisji drogą kablową w przypadku, gdy wszystkie transmisje odbywają się na ich 
terytorium.

W art. 4c określa się przepisy dotyczące przekazu niepublicznego. Na mocy tych przepisów 
nadawcę i dystrybutora sygnału uznaje się za współwykonawców pojedynczej czynności 
udostępniania publicznego, na którą muszą uzyskać zezwolenie podmiotów praw. Artykuł ten 
stanowi również, że państwa członkowskie mogą zastosować w takich sytuacjach przepisy 
dotyczące retransmisji.

W art. 4d wprowadzono poprawkę do definicji retransmisji drogą kablową zawartej w 
dyrektywie dotyczącej przekazu satelitarnego i retransmisji drogą kablową, aby dostosować tę 
dyrektywę do nowych zasad

W art. 6 i 7a określono przepisy końcowe dotyczące przeglądu, transpozycji, przepisów 
przejściowych, wejścia w życie i adresatów dyrektywy.

W związku z tym wstępnie uzgodniony tekst znacznie różni się od wniosku Komisji, 
zważywszy na to, że zmieniono formę instrumentu prawnego z rozporządzenia na dyrektywę, 
znacznie ograniczono zakres aktu, a także włączono do niego przepisy odnoszące się do 
aspektów technicznych, które nie zostały pierwotnie uwzględnione.

V - Określenie właściwej podstawy prawnej

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, że dyrektywa dotycząca przekazu satelitarnego oraz 
retransmisji drogą kablową, na mocy której wprowadzono zasadę kraju pochodzenia, opiera 
się na dwóch podstawach prawnych wymienionych w tekście COREPER-u. Ponadto 
dyrektywa w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi oraz dyrektywa o 
audiowizualnych usługach medialnych7 opierają się na tych samych dwóch artykułach8. Obie 
dyrektywy mają duże znaczenie dla omawianego tu aktu, jako że dotyczą, odpowiednio, 
weryfikacji praw z udziałem organizacji zarządzania zbiorowego oraz aspektów nadawania 
niezwiązanych z prawami autorskimi.

Ostatnie dwie dyrektywy UE, które odnoszą się do materialnego prawa autorskiego, czyli 
dyrektywa w sprawie utworów osieroconych9 oraz wniosek w sprawie dyrektywy o prawach 
autorskich na jednolitym rynku cyfrowym10 (który jest aktualnie przedmiotem negocjacji), 
również opierają się na tych samych dwóch artykułach, ale w związku z art. 114 TFUE 
dotyczącym harmonizacji na rynku wewnętrznym.

7 Dyrektywa w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych 
państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych (Dz.U. L 95 z 15.4.2010, s. 
1). Niedawno przyjęto zaktualizowaną dyrektywę o audiowizualnych usługach medialnych, której podstawę 
stanowią te same dwa artykuły.
8 Podstawą prawną dyrektywy w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi jest jednak również art. 
50 ust. 1 TFUE, który stanowi, że ustawodawca unijny uchwala dyrektywy, aby urzeczywistnić swobodę 
przedsiębiorczości w odniesieniu do określonego rodzaju działalności.
9 Dyrektywa 2012/28/UE w sprawie niektórych dozwolonych sposobów korzystania z utworów osieroconych 
(Dz.U. L 299 z 27.10.2012, s. 5).
10 COM(2016)0593.
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Wydział Prawny wskazuje na następujące dyrektywy w dziedzinie prawa autorskiego, które 
zostały przyjęte w oparciu o podobną kombinację podstaw prawnych11: 

Dyrektywa 93/83/EWG art. 57 ust. 2 i art. 66 Traktatu 
EWG

Dyrektywa 96/9/WE art. 57 ust. 2, art. 66 i art. 100a 
TWE

Dyrektywa 2000/31/WE art. 47 ust. 2, art. 55 i 95 TWE
Dyrektywa 2001/29/WE art. 47 ust. 2, art. 55 i 95 TWE
Dyrektywa 2006/115/WE art. 47 ust. 2, art. 55 i 95 TWE
Dyrektywa 2006/116/WE art. 47 ust. 2, art. 55 i 95 TWE
Dyrektywa 2010/13/UE art. 53 ust. 1 i art. 62 TFUE
Dyrektywa 2012/28/UE art. 53 ust. 1, art. 62 i 114 TFUE
Dyrektywa 2014/26/UE art. 50 ust. 1, art. 53 ust. 1 i art. 62 

TFUE
Proponowana dyrektywa o 
prawach autorskich

art. 53 ust. 1, art. 62 i 114 TFUE

Wszystkie te dyrektywy opierają się na aktualnych art. 53 ust. 1 i art. 62 TFUE, a niektóre z 
nich  również na ogólnej podstawie prawnej harmonizacji rynku wewnętrznego, którą jest 
obecnie art. 114 TFUE12.

Rada uzasadnia skreślenie art. 114 TFUE z podstawy prawnej przekształceniem instrumentu z 
rozporządzenia w dyrektywę, podkreślając jednocześnie, że zabieg ten nie zmienia w żaden 
sposób istoty aktu lub procedury obowiązującej po jego przyjęciu. Jako że omawiana tu 
dyrektywa dotyczy jedynie usług (w ten sam sposób, co dyrektywa dotycząca przekazu 
satelitarnego i retransmisji drogą kablową), a w TFUE istnieje konkretna podstawa prawna 
dla środków mających na celu poprawę funkcjonowania rynku wewnętrznego odnośnie do 
usług, zastosowanie sformułowania „z zastrzeżeniem, że Traktaty nie stanowią inaczej” na 
początku art. 114 sprawia, że jedyną odpowiednią podstawą prawną dla wniosku jest 
połączenie art. 53 ust. 1 i art. 62 TFUE.

Połączenie tych artykułów stanowi szczególną podstawę prawną, która umożliwia Unii 
przyjmowanie dyrektyw w celu zapewnienia zagwarantowanej w Traktatach swobody 
świadczenia usług w drodze zbliżenia właściwych przepisów krajowych13.

Zastosowanie art. 114 jako podstawy prawnej jest możliwe, jeżeli dąży się do zapobieżenia 
powstaniu w przyszłości barier w handlu, które wynikałyby z niejednolitego rozwoju 
przepisów prawa krajowego. Pojawienie się takich przeszkód musi jednak być 
prawdopodobne, a dany środek musi służyć zapobieżeniu im. Powyższe uwagi mają także 
zastosowanie do wykładni art. 53 ust. 1 Traktatu, w związku z jego art. 62, który ma także na 

11 Zob. opinia Wydziału Prawnego, SJ-0011/19, pkt 15.
12 Należy pamiętać, że po wejściu w życie traktatu z Amsterdamu w dniu 1 maja 1999 r. zmieniono numerację 
artykułów Traktatu WE.  Numery art. 57 ust. 2, art. 66 i art. 100a TWE zmieniono na art. 47 ust. 2, art. 55 i art. 
95 TWE, a dziś odpowiadają one art. 53 ust. 1, art. 62 i art. 114 TFUE.
13 Zob. wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 30 maja 1989 r. w sprawie C-242/87 Komisja przeciwko 
Radzie, ECLI:EU:C:1989:217, pkt 14.



RR\1140488PL.docx 9/10 PE604.674v02-00

PL

celu przyznanie ustawodawcy unijnemu szczególnych kompetencji do przyjmowania środków 
służących poprawie funkcjonowania rynku wewnętrznego14.

Jak stwierdzono powyżej, celem i treścią porozumienia wstępnego w sprawie omawianej tu 
dyrektywy jest rozszerzenie transgranicznego dostępu online do programów radiowych i 
telewizyjnych w drodze ułatwienia weryfikacji praw do usług online dodatkowych w 
stosunku do takich emisji i ich retransmisji, a także określenie przepisów dotyczących 
przekazu niepublicznego. Jako że cel ten osiąga się w drodze zmiany i rozszerzenia 
zastosowania dyrektywy dotyczącej przekazu satelitarnego i retransmisji drogą kablową, 
która opiera się na wcześniejszych odpowiednikach art. 53 ust. 1 i art. 62 TFUE, można 
argumentować, że omawiana dyrektywa ma stanowić uzupełnienie innego aktu prawnego, nie 
zmieniając jego pierwotnego celu, dlatego też ustawodawca unijny jest, zgodnie z ww. 
orzecznictwem, w pełni uprawniony do oparcia dyrektywy stanowiącej przedmiot wniosku na 
podstawie prawnej dyrektywy dotyczącej przekazu satelitarnego i retransmisji drogą kablową. 
Stanowisko to jest jeszcze bardziej uzasadnione, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że omawiany 
tu instrument przybiera teraz formę dyrektywy, a nie rozporządzenia, jak proponowano 
pierwotnie15. 

Ponadto wspomniane orzecznictwo na temat podwójnej podstawy prawnej stanowi, że w 
przypadku gdy dany akt prawny ma spełniać wiele celów lub składa się z wielu elementów, a 
jeden z nich identyfikuje się jako główny lub nadrzędny cel lub element, zaś pozostałe mają 
jedynie charakter dodatkowy, dany akt musi opierać się na pojedynczej podstawie prawnej, a 
mianowicie podstawie wymaganej z racji głównego lub nadrzędnego celu lub elementu. Jako 
że cel i treść porozumienia wstępnego w sprawie omawianej tu dyrektywy dotyczy 
transgranicznego dostępu do programów radiowych i telewizyjnych, konieczne wydaje się 
zastosowanie art. 53 ust. 1 i art. 62 TFUE, gdyż razem stanowią one podstawę prawną 
swobody świadczenia usług w ramach tytułu TFUE dotyczącego swobodnego przepływu 
osób, usług i kapitału. Odniesienie do ogólnej podstawy prawnej dotyczącej harmonizacji 
rynku wewnętrznego w art. 114 TFUE jest zatem niepotrzebne, jako że ten cel dyrektywy 
jedynie uzupełnia jej cel główny, którym jest zapewnienie swobody świadczenia usług.

Jako że mamy zatem określoną podstawę prawną środków służących poprawie 
funkcjonowania rynku wewnętrznego w odniesieniu do usług i ponieważ proponowana 
dyrektywa dotyczy wyłącznie usług, zastosowanie sformułowania „z zastrzeżeniem, że 
Traktaty nie stanowią inaczej” na początku art. 114 sprawia, że jedyną właściwą podstawą 
prawną wniosku są art. 53 ust. 1 i art. 62 TFUE łącznie. Nawet jeżeli uznać, że dodanie art. 
114 TFUE stanowi błąd o charakterze czysto formalnym, a zatem taki, który nie skutkowałby 
unieważnieniem aktu16, faktem jest, że ta podstawa prawna jest zbędna.

VI – Wniosek i zalecenie

W świetle powyższej analizy właściwą podstawę prawną wniosku stanowią art. 53 ust. 1 i art. 
62 TFUE.

14 Zob. wyrok w sprawie C-376/98 Niemcy przeciw Komisji, ECLI:EU:C:2000:544, pkt 87.
15 Zob. opinia Wydziału Prawnego, SJ-0011/19, pkt 21.
16 Zob. na przykład wyrok w sprawie C-491/01, British American Tobacco, ECLI:EU:C:2002:741, pkt 103–111.
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Na posiedzeniu w dniu 23 stycznia 2019 r. Komisja Prawna zdecydowała zatem 
jednogłośnie17 (21 głosami za), by zalecić wydanie przez Komisję Prawną zgody na ww. 
podstawę prawną z myślą o głosowaniu nad tekstem porozumienia wstępnego 
zaproponowanego w tekście uzgodnionym przez COREPER w dniu 18 stycznia 2019 r.

Z wyrazami szacunku

Pavel Svoboda

(Dotyczy wszystkich wersji językowych)

1717 Podczas głosowania końcowego obecni byli: Pavel Svoboda (przewodniczący), Mady Delvaux 
(wiceprzewodnicząca), Jean-Marie Cavada (wiceprzewodniczący), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 
(wiceprzewodnicząca), Gilles Lebreton (sprawozdawca komisji opiniodawczej), Max Andersson, 
Marie-Christine Boutonnet, Rosa Estaràs Ferragut, Luis de Grandes Pascual, Pascal Durand, Sajjad Karim, 
Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Angelika Niebler, Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie 
Rozière, József Szájer, Axel Voss, Tiemo Wölken, Francis Zammit Dimech, Kosma Złotowski, Tadeusz 
Zwiefka.


