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Spoštovani gospod predsednik!

Potem ko je bil v okviru Coreperja 18. januarja 2019 dosežen dogovor o osnutku splošnega 
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kompromisnega svežnja o zgoraj navedenem dosjeju, je njegov predsednik Odboru za pravne 
zadeve skupaj z besedilom tega svežnja poslal pismo. Razen pravne podlage je bilo besedilo 
enako besedilu začasnega sporazuma po tristranskih pogajanjih. Nova pravna podlaga, ki jo 
predlaga Coreper, sta člen 53(1) in člen 62 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU). 

Odbor za pravne zadeve je zato pred glasovanjem o potrditvi začasnega dogovora na seji z 
dne 23. januarja 2019 v skladu s členom 39(3) Poslovnika podal mnenje o ustreznosti pravne 
podlage.

I – Ozadje

Namen predloga, ki je del svežnja o avtorskih pravicah, ki ga je Komisija predstavila leta 
2016 v okviru reforme avtorskih pravic pri vzpostavljanju enotnega digitalnega trga, je 
predvsem olajšati čezmejno spletno oddajanje televizijskih in radijskih programov, tako da se 
načelo države izvora razširi na take prenose. To načelo iz direktive o satelitskem 
radiodifuznem oddajanju in kabelski retransmisiji1 omogoča radiodifuznim hišam, ki svoje 
storitve ponujajo čezmejno, prenos zahtevanih pravic za ustrezna ozemlja le v eni državi 
članici.

Med pogajanji o dokumentaciji je Svet predvsem zaradi začasnega dogovora o spremembi 
oblike instrumenta iz uredbe v direktivo predlagal, da se členu 114 PDEU o usklajevanju na 
notranjem trgu, ki je prvotna pravna podlaga v predlogu Komisije, dodata člen 53(1) PDEU o 
pravici do ustanavljanja in člen 62 PDEU o svobodi opravljanja storitev.

Med obravnavo besedila, pripravljenega na podlagi tristranskih pogajanj v zvezi s sejo 
Coreperja 18. januarja 2019, je bilo črtano sklicevanje na člen 114 PDEU. Besedilo, ki ga je 
Coreper predložil Odboru za pravne zadeve za glasovanje o potrditvi, je torej kot pravno 
podlago direktive vključevalo le člen 53(1) in člen 62 PDEU.

II – Upoštevni členi Pogodbe

Pravna podlaga predloga Komisije je bil člen 114 PDEU o usklajevanju na notranjem trgu. To 
je njegovo besedilo (z dodanimi poudarki):

Člen 114
(prejšnji člen 95 PES)

1.  Kadar Pogodbi ne določata drugače, se za doseganje ciljev iz člena 26 
uporabljajo v nadaljevanju navedene določbe. Evropski parlament in Svet po 
rednem zakonodajnem postopku in po posvetovanju z Ekonomsko-socialnim 
odborom sprejmeta ukrepe za približevanje določb zakonov in drugih 
predpisov v državah članicah, katerih predmet je vzpostavitev in delovanje 
notranjega trga. 

1 Direktiva Sveta 93/83/EGS z dne 27. septembra 1993 o uskladitvi določenih pravil o avtorski in sorodnih 
pravicah v zvezi s satelitskim radiodifuznim oddajanjem in kabelsko retransmisijo (UL L 248, 6.10.1993, str. 
15).
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2. Odstavek 1 se ne uporablja za davčne določbe, določbe o prostem gibanju 
oseb niti za tiste, ki se nanašajo na pravice in interese zaposlenih.

3. Komisija ima v svojih predlogih iz odstavka 1, ki zadevajo zdravje, varnost, 
varstvo okolja in varstvo potrošnikov, za izhodišče visoko raven varstva, pri 
čemer zlasti upošteva nova dognanja na podlagi znanstvenih dejstev. V okviru 
svojih pristojnosti si tudi Evropski parlament in Svet prizadevata za 
doseganje tega cilja.

4. Če po tem, ko Evropski parlament in Svet, Svet ali Komisija sprejmejo 
harmonizacijski ukrep, država članica meni, da mora ohraniti nacionalne 
določbe zaradi pomembnih potreb iz člena 36 ali določbe, ki zadevajo varstvo 
okolja ali delovnega okolja, o teh določbah pa tudi o razlogih za njihovo 
ohranitev uradno obvesti Komisijo.

5. Brez poseganja v odstavek 4 pa država članica, če po tem, ko Evropski 
parlament in Svet, Svet ali Komisija sprejme harmonizacijski ukrep meni, da 
mora na podlagi novih znanstvenih spoznanj o varstvu okolja ali delovnega 
okolja uvesti nacionalne določbe zaradi problema, ki je specifičen zanjo in je 
posledica sprejetja harmonizacijskega ukrepa, o načrtovanih določbah pa 
tudi o razlogih za njihovo uvedbo uradno obvesti Komisijo.

6. Komisija v šestih mesecih po uradnih obvestilih iz odstavkov 4 in 5 odobri 
ali zavrne nacionalne določbe, potem ko preveri, ali so morda sredstvo 
samovoljne diskriminacije ali prikrita omejitev trgovine med državami 
članicami in ali ovirajo delovanje notranjega trga.

Če Komisija v tem roku ne sprejme nobenega sklepa, se šteje, da so 
nacionalne določbe iz odstavkov 4 in 5 odobrene.

Če to upravičuje zahtevnost zadeve in če ni nevarnosti za zdravje ljudi, lahko 
Komisija zadevno državo članico uradno obvesti, da se rok iz tega odstavka 
lahko podaljša za nadaljnje obdobje največ šestih mesecev.

7. Če se v skladu z odstavkom 6 državi članici dovoli ohranitev ali uvedba 
nacionalnih določb, ki odstopajo od usklajevalnega ukrepa, Komisija 
nemudoma preveri, ali naj predlaga prilagoditev temu ukrepu.

Člen 53 PDEU, ki spada v poglavje o pravici do ustanavljanja v naslovu o prostem pretoku 
oseb, storitev in kapitala ter katerega prvi odstavek naj bi se v skladu s predlogom Coreper 
vključil v pravno podlago, določa (z dodanim poudarkom):

Člen 53
(prejšnji člen 47 PES)

1.  Da bi samozaposlenim osebam olajšali začetek in opravljanje njihove 
dejavnosti, Evropski parlament in Svet po rednem zakonodajnem postopku 
sprejmeta direktive za vzajemno priznavanje diplom, spričeval in drugih 
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dokazil o formalnih kvalifikacijah ter za uskladitev določb zakonov ali drugih 
predpisov v državah članicah, ki se nanašajo na začetek opravljanja in 
opravljanje dejavnosti samozaposlenih oseb.

2.  Pri zdravstvenih delavcih, zdravstvenih sodelavcih in farmacevtih je 
postopno odpravljanje omejitev odvisno od uskladitve pogojev za njihovo 
opravljanje v posameznih državah članicah.

Člen 62 PDEU, ki spada v poglavje o svobodi opravljanja storitev v naslovu o prostem 
pretoku oseb, storitev in kapitala ter naj bi se v skladu s predlogom Coreper vključil v pravno 
podlago, določa:

Člen 62
(prejšnji člen 55 PES)

Določbe členov 51 do 54 se uporabljajo za zadeve, ki jih obravnava to 
poglavje.

III – Sodna praksa o pravni podlagi

Iz ustaljene sodne prakse Sodišča Evropske unije izhaja, „da mora izbira pravne podlage 
ukrepa Skupnosti temeljiti na objektivnih dejavnikih, ki jih je mogoče sodno preveriti, kar 
zlasti velja za cilj in vsebino ukrepa“2. Izbira neustrezne pravne podlage je zato lahko razlog 
za razveljavitev zadevnega akta.

Medtem ko izbira pravne podlage načeloma ne bi smela biti odvisna od izbire pri predhodnih 
zakonodajnih aktih, je treba v skladu z ustaljeno sodno prakso določiti pravno podlago za 
ukrep ob upoštevanju njegovega cilja in vsebine, ne pa pravne podlage, uporabljene za 
sprejetje drugih ukrepov EU, ki bi lahko v nekaterih primerih imeli podobne značilnosti. 
Kadar pa je zakonodajni akt zasnovan zgolj kot dopolnitev ali popravek drugega 
zakonodajnega akta in ne spreminja njegovega prvotnega cilja, lahko zakonodajalec EU 
popolnoma upravičeno ta akt opre na pravno podlago prvega akta. 3 

Kadar je mogočih več pravnih podlag, je treba ugotoviti, ali ima predlog:
1. več ciljev ali več delov, pri čemer je enega od njih mogoče opredeliti kot glavni ali 

prevladujoči cilj ali del, druge pa zgolj kot stranske; ali pa ima 
2. hkrati več ciljev oziroma delov, ki so neločljivo povezani, ne da bi bil kateri od njih 

drugotnega in posrednega pomena glede na druge.

V skladu s sodno prakso Sodišča mora akt v prvem primeru temeljiti na samo eni pravni 
podlagi, in sicer na tisti, ki se zahteva za glavni ali prevladujoči cilj oziroma del, v drugem 

2 Zadeva C-45/86, Komisija/Svet (Splošni tarifni preferenciali) [1987], ZOdl., str. 1439, točka 5; Zadeva C-
440/05 Komisija/Svet [2007], ZOdl., str. I-9097; Zadeva C-411/06, Komisija/Parlament in Svet [2009], ZOdl., 
str. I-7585.
3 Glej sodbo z dne 21. junija 2018, Poljska/Parlament in Svet, C-5/16, EU:C:2018:483, str. 49, str. 69 in 
navedena sodna praksa.
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primeru pa mora temeljiti na različnih ustreznih pravnih podlagah.4

IV. Namen in vsebina predlagane direktive

Glavni cilj predloga je olajšati čezmejno spletno oddajanje televizijskih in radijskih 
programov z razširitvijo načela države izvora na take prenose. To načelo iz direktive o 
satelitskem radiodifuznem oddajanju in kabelski retransmisiji omogoča radiodifuznim hišam, 
ki svoje storitve ponujajo čezmejno, prenos zahtevanih pravic za ustrezna ozemlja le v eni 
državi članici.

Glavne spremembe predloga Komisije, ki so bile dogovorjene med tristranskimi pogajanji in 
se odražajo v začasnem dogovoru, se nanašajo na cilj in vsebino predloga. S temi 
spremembami se zmanjšuje obseg vrst televizijskih programov, za katere bi se uporabljala 
razširitev države izvora, da bi se tako določili bolj specifični pogoji, pod katerimi lahko 
poteka retransmisija, ter dodale določbe o tako imenovanem direktnem vnosu. Pri tem gre za 
tehnični postopek, s katerim radiodifuzijska hiša prenaša svoje nosilne signale programov do 
organizacij, ki niso radiodifuzijske hiše, tako, da ti nosilni signali programov med tem 
prenosom niso dostopni javnosti.

Predlog Komisije vseboval 7 členov in 19 uvodnih izjav, začasno dogovorjeno besedilo pa 
vsebuje 14 členov in 27 uvodnih izjav.

Novi člen -1. ki se nanaša na „predmet urejanja“, je oblikovan tako:

„Ta direktiva določa pravila, katerih namen je povečati čezmejni dostop do 
več radijskih in televizijskih programov, tako da se olajša prenos pravic za 
zagotavljanje spletnih storitev, ki so pomožne glede na oddajanje nekaterih 
vrst televizijskih in radijskih programov, ter za retransmisijo televizijskih in 
radijskih programov. Določa tudi pravila za oddajanje radijskih in 
televizijskih programov po postopku direktnega vnosa.“

V členu 1 je bila opredelitev pojma „retransmisija“ zalo spremenjena, da bi se upoštevale 
dogovorjene posebne omejitve in dodani sta bili opredelitvi pojmov „upravljano okolje“ in 
„direktni vnos“.

Člen 2 določa omejitve področja uporabe razširitve načela države izvora, vidike, ki so 
pomembni za določanje zneska plačil za pravice, zajete s področjem uporabe, in vsebuje 
sklicevanje na pogodbeno svobodo pri uvedbi omejitev izkoriščanja teh pravic, vključno s 
tistimi iz direktive Infosoc5.

Člen 3 o retransmisiji določa, da mora imetnik (ki ni radiodifuzijska hiša) izključne pravice 
do priobčitve javnosti dovoliti dejanja retransmisije in da lahko imetniki pravic odobrijo ali 
zavrnejo dovoljenje za retransmisijo samo prek organizacije za kolektivno upravljanje pravic. 
Poleg tega določa, kako se ugotovi, katera organizacija za kolektivno upravljanje pravic je 

4 Glej zgoraj navedeno zadevo C-411/06, točki 46 in 47.
5 Direktiva 2001/29/ES o usklajevanju določenih vidikov avtorske in sorodnih pravic v informacijski družbi (UL 
L 167, 22.6.2001, str. 10)
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pristojna pod različnimi pogoji in v različnih položajih. V uvodni izjavi 13 je pojasnjeno, da 
se s tem ne posega v direktivo o kolektivnem upravljanju pravic6.

Člen 4 določa, da se člen 3 ne uporablja za lastne prenose radiodifuzijskih hiš in da morajo 
pogajanja z operaterji storitev retransmisije potekati v dobri veri.

Člen 4a omogoča uporabo mediacije, kot je določeno v direktivi o satelitskem radiodifuznem 
oddajanju in kabelski retransmisiji, kadar ni sklenjen sporazum med organizacijo za 
kolektivno upravljanje pravic in operaterjem storitev retransmisije ali radiodifuzijsko hišo in 
operaterjem storitev retransmisije.

Člen 4b določa, da lahko države članice uporabljajo pravila o retransmisiji v predlagani 
direktivi ter direktivi o satelitskem radiodifuznem oddajanju in kabelski retransmisiji, če vsi 
prenosi potekajo na njihovem ozemlju.

Člen 4c določa pravila za direktni vnos, pri čemer se radiodifuzijska hiša in distributer signala 
štejeta za del enotnega dejanja priobčitve javnosti, za katero morata pridobiti dovoljenje 
imetnikov pravic, ta člen pa določa, da lahko države članice v takih primerih uporabijo pravila 
o retransmisiji.

Člen 4d vključuje spremembo opredelitve pojma „kabelska retransmisija“ v direktivi o 
satelitskem radiodifuznem oddajanju in kabelski retransmisiji, da bi se ta direktiva prilagodila 
tem novim pravilom.

Členi od 6 do 7a vsebujejo končne določbe o pregledu, prenosu, prehodnih določbah, začetku 
veljavnosti in naslovnikih.

Začasno dogovorjeno besedilo se zato precej razlikuje od predloga Komisije, saj je bila oblika 
instrumenta spremenjena iz uredbe v direktivo, področje uporabe akta se je znatno zmanjšalo 
in vključene so bile določbe o tehničnem vidiku, ki v predlogu prvotno ni bil upoštevan.

V - Opredelitev ustrezne pravne podlage

Najprej je treba opozoriti, da je direktiva o satelitskem radiodifuznem oddajanju in kabelski 
retransmisiji, ki je uvedla načelo države izvora, temeljila na dveh pravnih podlagah, 
predlaganih v besedilu Coreperja. Poleg tega sta direktiva o kolektivnem upravljanju pravic in 
direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah7 temeljili na istih dveh členih8. Obe direktivi 
sta zelo pomembni za obravnavano direktivo, saj se nanašata na prenose pravic, ki vključujejo 
organizacije za kolektivno upravljanje pravic, oziroma na tiste vidike radiodifuzije, ki niso 
povezani z avtorskimi pravicami.

6 Direktiva 2014/26/EU o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic ter izdajanju več ozemeljskih 
licenc za pravice za glasbena dela za spletno uporabo na notranjem trgu (UL L 84, 20.3.2014, str. 72).
7 Direktiva o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju avdiovizualnih 
medijskih storitev (UL L 95,15.4.2010, str. 1). Nedavno je bila na podlagi istih dveh členov sprejeta 
posodobljena direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah.
8 Čeprav pravna podlaga direktive o kolektivnem upravljanju pravic vključuje tudi člen 50(1) PDEU, ki določa, 
da mora zakonodajalec EU za uresničevanje svobode ustanavljanja v zvezi s posamezno dejavnostjo ukrepati z 
direktivami.
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Zadnji dve direktivi EU, ki se nanašata na materialno avtorsko pravo, direktivo o osirotelih 
delih9 in na predlog direktive o avtorskih pravicah na enotnem digitalnem trgu10 (o katerem 
trenutno potekajo pogajanja), sta prav tako temeljili na istih dveh členih, vendar skupaj s 
členom 114 PDEU o usklajevanju na notranjem trgu.

Pravna služba opozarja na te direktive s področja avtorskih pravic, ki so bile sprejete na 
podobni kombinaciji pravnih podlag11: 

Direktiva 93/83/EGS člen 57(2) in člen 66 Pogodbe EGS
Direktiva 96/9/ES člen 57(2) ter člena 66 in 100a PES
Direktiva 2000/31/ES člen 47(2) ter člena 55 in 95 PES
Direktiva 2001/29/ES člen 47(2) ter člena 55 in 95 PES
Direktiva 2006/115/ES člen 47(2) ter člena 55 in 95 PES
Direktiva 2006/116/ES člen 47(2) ter člena 55 in 95 PES
Direktiva 2010/13/EU člen 53(1) in člen 62 PDEU
Direktiva 2012/28/EU člen 53(1) ter člena 62 in 

114 PDEU
Direktiva 2014/26/EU člena 50(1) in 53(1) ter člen 

62 PDEU
predlagana direktiva o 
avtorskih pravicah

člen 53(1) ter člena 62 in 
114 PDEU

Vse te direktive temeljijo na podlagi, ki jo zdaj sestavljata člen 53(1) in člen 62 PDEU, 
nekatere pa temeljijo tudi na splošni pravni podlagi za usklajevanje na notranjem trgu, ki je 
zdaj člen 114 PDEU.12

Svet meni, da je treba člen 114 PDEU črtati iz pravne podlage zaradi preoblikovanja 
instrumenta iz uredbe v direktivo, pri čemer poudarja, da to nikakor ne vpliva na vsebino akta 
ali na postopek za njegovo sprejetje. Ker se obravnavana direktiva nanaša le na storitve 
(podobno kot direktiva o satelitskem radiodifuznem oddajanju in kabelski retransmisiji) in ker 
PDEU vsebuje posebno pravno podlago za ukrepe, namenjene izboljšanju delovanja 
notranjega trga z vidika storitev, je zaradi uvodnega dela člena 114 ( „Kadar Pogodbi ne 
določata drugače“) edina ustrezna pravna podlaga za predlog kombinacija člena 53(1) in 
člena 62 PDEU.

Kombinacija člena 53(1) PDEU in člena 62 PDEU je posebna pravna podlaga, ki Uniji 
omogoča, da sprejema direktive za približevanje nacionalnih zakonodaj, da bi zagotovila 
svobodo opravljanja storitev, ki je zagotovljena s Pogodbama.13

Člen 114 PDEU je mogoče uporabiti kot pravno podlago tudi, če je namen akta preprečiti, da 
bi zaradi različnega razvoja nacionalnih zakonodaj nastale ovire pri trgovanju v prihodnosti. 

9 Direktiva 2012/28/EU o nekaterih dovoljenih uporabah osirotelih del (UL L 299, 27.10.2012, str. 5).
10 COM(2016)0593.
11 Glej mnenje pravne službe, SJ-0011/19, točka 15.
12 Opozoriti je treba, da so bili z začetkom veljavnosti Amsterdamske pogodbe 1. maja 1999 členi Pogodbe ES 
preštevilčeni. Člen 57(2) ter člena 66 in 100a PES so potem postali člen 47(2) ter člena 55 in 95 PES, danes pa 
ustrezajo členu 53(1) ter členoma 62 in 114 PDEU.
13 Sodba Sodišča z dne 30. maja 1989 v zadevi C-242/87, Komisija/Svet, EU:C:1989:217, točka 14.
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Toda nastanek takih ovir mora biti verjeten, namen zadevnega ukrepa pa mora biti njihova 
preprečitev. Te ugotovitve veljajo tudi za razlago člena 53(1) Pogodbe v povezavi z njenim 
členom 62, s katerima se zakonodajalcu Unije prav tako podeljuje posebna pristojnost za 
sprejemanje ukrepov za izboljšanje delovanje notranjega trga.14

Kot je opisano zgoraj, je cilj in vsebina začasnega dogovora o obravnavani direktivi okrepiti 
čezmejni spletni dostop do radijskih in televizijskih programov z olajšanjem prenosa pravic v 
zvezi s spletnimi storitvami, ki so pomožne glede na tako oddajanje, in njihovo retransmisijo, 
hkrati pa uvaja tako določbo v zvezi z direktnim vnosom. Ker je to storjeno s spremembo in 
razširitvijo uporabe direktive o satelitskem radiodifuznem oddajanju in kabelski retransmisiji, 
ki temelji na predhodnikih člena 53(1) in člena 62 PDEU, bi se lahko štelo, da je ta direktiva 
zasnovana kot dopolnitev drugega zakonodajnega akta brez spremembe njegovega prvotnega 
cilja, zato lahko zakonodajalec EU v skladu zgoraj navedeno sodno prakso poznejši akt 
popolnoma upravičeno opre na pravno podlago prvega akta. To stališče ima dodatno težo, če 
upoštevamo, da ima obravnavani instrument zdaj prav tako obliko direktive in ne uredbe, kot 
je bilo prvotno predlagano.15 

Poleg tega iz zgoraj navedene sodne prakse o dvojni pravni podlagi izhaja, da če ima akt več 
ciljev ali več sestavin, pri čemer je eno mogoče šteti za glavno ali prevladujočo, druga pa 
zgolj za postransko, mora akt temeljiti samo na eni pravni podlagi, in sicer tisti, ki se zahteva 
za glavni ali prevladujoči cilj ali sestavino. Ker sta cilj in vsebina začasnega dogovora o 
obravnavani direktivi povezana s čezmejnim dostopom do radijskih in televizijskih 
programov, bi bilo treba uporabiti člen 53(1) in člen 62 PDEU, saj skupaj tvorita pravno 
podlago za svobodo opravljanja storitev v okviru naslova v PDEU o prostem pretoku oseb, 
storitev in kapitala. Sklicevanje na splošno pravno podlago usklajevanja na notranjem trgu v 
členu 114 PDEU torej ne bi bilo potrebno, saj je ta namen direktive zgolj postranski glede na 
prevladujoči cilj direktive, namreč zagotavljanje svobode opravljanja storitev.

Ker torej obstaja posebna pravna podlaga za ukrepe, namenjene izboljšanju delovanja 
notranjega trga, kar zadeva storitve, in ker se predlog nanaša samo na storitve, je zaradi 
uvodnega dela člena 114 („Kadar Pogodbi ne določata drugače“) edina ustrezna pravna 
podlaga predloga kombinacija člena 53(1) in člena 62 PDEU. Čeprav bi dodajanje člena 114 
PDEU pomenilo zgolj formalno pomanjkljivost, ki tako ne bi povzročila razveljavitve akta16, 
bi bilo to še vedno odveč.

VI – Sklep in priporočilo

Glede na zgornjo preučitev sta člen 53(1) in člen 62 PDEU ustrezna pravna podlaga za 
predlog.
Na seji 23. januarja 2019 se je Odbor za pravne zadeve odločil, soglasno17,z 21 glasovi za, da 

14 Glej sodbo v zadevi -376/98, Nemčija/Komisija, EU:C:2000:544, točka 87.
15 Glej mnenje pravne službe, SJ-0011/19, točka 21.
16 Glej na primer sodbo v zadevi C-491/01, British American Tobacco, EU:C:2002:741, točke od 103 do 111.
17 Pri končnem glasovanju so bili navzoči: Pavel Svoboda, predsednik; Mady Delvaux, podpredsednica; Jean-
Marie Cavada, podpredsednik; Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, podpredsednica; Gilles Lebreton, 
pripravljavec mnenja; 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, 
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se glede glasovanja o besedilu začasnega dogovora, kot je predlagano v besedilu, o katerem se 
je Coreper dogovoril 18. januarja 2019, strinja z zgoraj navedeno pravno podlago.

S spoštovanjem!

Pavel Svoboda

(Zadeva vse jezikovne različice.)

Kosma Złotowski, Tadeusz Zwiefka.


