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Przedmiot: Opinia w sprawie podstawy prawnej wniosku dotyczącego dyrektywy w 
sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym (COM(2018)0280 – 
C8-0383/2016 – 2016/0280(COD))

Szanowny Panie Przewodniczący!

W dniu 10 października 2018 r. koordynatorzy Komisji Prawnej dowiedzieli się, że w ramach 
trwających obecnie negocjacji międzyinstytucjonalnych nad wnioskiem dotyczącym 
dyrektywy w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym zaproponowano 
dodanie do art. 114 TFUE art. 53 ust. 1 TFUE oraz art. 62 TFUE jako podstawy prawnej. 
Komisja Prawna postanowiła zatem, zgodnie z art. 39 ust. 2 Regulaminu, sprawdzić podstawę 
prawną ww. wniosku, a zwłaszcza ewentualne proponowane dodania. 

Komisja Prawna rozpatrzyła powyższą kwestię na posiedzeniu w dniu 10 grudnia 2018 r.

I – Kontekst

W dniu 14 września 2016 r. Komisja Europejska przedstawiła wniosek ustawodawczy 
dotyczący unowocześnienia unijnych przepisów o prawach autorskich, obejmujący dyrektywę 
w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym. Rada uzyskała mandat 
negocjacyjny w dniu 25 maja 2018 r.1

Pierwotnie proponowaną przez Komisję podstawą prawną był art. 114 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), który jest ogólną podstawą prawną dotyczącą 
harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w obrębie rynku wewnętrznego. Mandat 
Rady, o którym mowa powyżej, dodał dwie nowe podstawy prawne: art. 53 ust. 1 oraz art. 62 
TFUE, a Komisja wyraziła zgodę na tę zmianę2. 

W dniu 12 września 2018 r. Parlament głosował nad wnioskiem dotyczącym dyrektywy w 
sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym i 438 głosami za przyjął mandat 
negocjacyjny3. Na tej podstawie w dniu 2 października 2018 r. zespół negocjacyjny 
Parlamentu rozpoczął negocjacje z Radą i Komisją w celu sfinalizowania tekstu i przyjęcia 
dyrektywy.

W kontekście trwających negocjacji ważne jest więc stwierdzenie, czy proponowane dodanie 
art. 53 ust. 1 i art. 62 TFUE jest uzasadnione. Art. 62 jest częścią rozdziału dotyczącego usług 
i stanowi, że art. 51–54 TFUE mają zastosowanie do spraw uregulowanych w tym rozdziale. 
Art. 53 ust. 1 TFUE jest podstawą prawną dla przyjmowania dyrektyw w drodze zwykłej 
procedury ustawodawczej. Art. 53 ust. 1 użyty w połączeniu z art. 62 TFUE może być 
wykorzystywany jako podstawa prawna dla przyjmowania dyrektyw w obszarze usług. 

II – Odpowiednie artykuły Traktatu

1 Dokument nr 9134/18 z 25 maja 2018 r.
2 Zgodnie z wnioskiem o opinię prawną skierowanym do Działu Prawnego w piśmie z 

dnia 23 października 2018 r. przez przewodniczącego Komisji Prawnej.
3          P8_TA(2018)0337.
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Art. 114 TFUE stanowi:
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 sześciu 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 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, 
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Komisja bada niezwłocznie, czy należy zaproponować dostosowanie tego środka.

8. W przypadku gdy Państwo Członkowskie zgłosi szczególny problem zdrowia publicznego w 
dziedzinie, która uprzednio stała się przedmiotem środka harmonizującego, informuje o tym 
Komisję, która bada niezwłocznie, czy należy zaproponować Radzie właściwe środki.

9. Na zasadzie odstępstwa od procedury przewidzianej w artykułach 258 i 259, Komisja 
i każde Państwo Członkowskie mogą wnieść sprawę bezpośrednio do Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jeśli uznają, że inne Państwo Członkowskie nadużywa 
uprawnień przewidzianych w niniejszym artykule.

10. Powyższe środki harmonizujące obejmują, w odpowiednich przypadkach, klauzulę 
ochronną upoważniającą Państwa Członkowskie do podjęcia, z jednego lub więcej powodów 
pozagospodarczych, o których mowa w artykule 36, środków tymczasowych poddanych 
unijnej procedurze kontrolnej.

Art. 53 ust. 1 TFUE stanowi:
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.

Art. 62 TFUE stanowi:
Artykuł 62

(dawny artykuł 55 TWE)

Postanowienia artykułów 51–54 mają zastosowanie do spraw uregulowanych w niniejszym 
rozdziale [dot. usług].

III – Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie wyboru 
podstawy prawnej

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości wybór podstawy prawnej 
wspólnotowego aktu prawnego musi być oparty na obiektywnych czynnikach, które mogą 
zostać poddane kontroli sądowej; należą do nich w szczególności cel i treść danego aktu.4 
Wybór niewłaściwej podstawy prawnej może zatem uzasadniać uchylenie danego aktu. 

Jeżeli analiza danego aktu wykaże, że wyznaczono mu dwa cele lub ma on dwa elementy 
składowe i jeden z tych celów lub elementów składowych można zidentyfikować jako główny 

4Sprawa C-45/86, Komisja przeciwko Radzie, (Ogólny system preferencji celnych), Zb.Orz. 
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.
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lub dominujący, podczas gdy drugi jest jedynie pomocniczy, wówczas ten akt prawny należy 
wydać na jednej podstawie prawnej, tj. na tej podstawie, która jest wymagana z racji 
głównego lub dominującego celu lub elementu składowego.5 Jedynie w wyjątkowych 
przypadkach, gdy stwierdza się, że dany akt ma jednocześnie kilka celów lub składa się z 
kilku elementów, które są ze sobą nierozerwalnie połączone i z których żaden nie jest 
drugorzędny i pośredni w stosunku do pozostałych, można taki akt oprzeć na różnych 
odpowiednich podstawach prawnych, pod warunkiem że są one proceduralnie przystające do 
siebie. 6   

IV – Analiza i określenie odpowiedniej podstawy prawnej, zważywszy na cel i treść 
wniosku, mandat Parlamentu i mandat Rady

Ewentualne dodanie art. 53 ust. 1 i art. 62 TFUE, a także art. 114 TFUE jest wyraźnie 
wpisane do mandatu Rady.

Należy przede wszystkim zauważyć, że art. 17 ma na celu zmianę dyrektywy 96/9/WE oraz 
dyrektywy 2001/29/WE, które opierają się na podobnej kombinacji trzech omawianych 
podstaw pranych. Z formalnego punktu widzenia oparcie aktu zmieniającego na podstawie 
prawnej równoważnej z podstawami prawnymi aktów zmienianych wydaje się odpowiednim 
podejściem.

Biorąc pod uwagę merytoryczne aspekty oraz cel i treść tekstu, czy to wniosku Komisji czy 
odpowiednio mandatów Rady i Parlamentu, jasne jest, że ma on na celu uregulowanie kwestii 
prawa autorskiego i powiązanych z tym aspektów, lecz odbywa się to w kontekście 
jednolitego rynku cyfrowego, szczególnie zaś usług internetowych. Zakres instrumentu 
powinien także być rozszerzony na przepisy mające na celu zapewnienie prawidłowego 
funkcjonowania rynku w zakresie eksploatacji utworów i innych przedmiotów objętych 
ochroną7 odbywającej się w ramach działalności o charakterze handlowym8, która jest 
wykonywana za wynagrodzeniem9, m.in. przez dostawców usług udostępniania treści online.

Celem wniosku, określonym w art. 1 ust. 1, jest dalsza harmonizacja przepisów Unii 
mających zastosowanie do praw autorskich i praw pokrewnych w ramach rynku 
wewnętrznego, ze szczególnym uwzględnieniem cyfrowych i transgranicznych sposobów 
korzystania z treści chronionych. Określa ona także zasady dotyczące wyjątków i ograniczeń, 
ułatwiania udzielania licencji, jak również zasady mające na celu zapewnienie prawidłowego 
funkcjonowania rynku w zakresie eksploatacji utworów i innych przedmiotów objętych 
ochroną[wytłuszczenie dodano].

Zwłaszcza eksploatację utworów i innych przedmiotów objętych ochroną należy uznać za 

5 Sprawa C-137/12, Komisja przeciwko Radzie, UE:C:2013:675, pkt 53; sprawa C-411/06, 
Komisja przeciwko Parlamentowi i Radzie, EU:C:2009:518, pkt 46 oraz przywołane tam 
orzecznictwo; sprawa C-490/10, Parlament przeciwko Radzie, EU:C:2012:525, pkt 45; 
sprawa C-155/07, Parlament przeciwko Radzie, EU:C:2008:605, pkt 34.
6 Sprawa C-300/89, Komisja przeciwko Radzie („Dwutlenek tytanu”), EU:C:1991:244, pkt 
17–25.
7 Art. 1.
8 Art. 57 lit b) TFUE.
9 Art. 57 TFUE.
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„usługę” w rozumieniu art. 57 lit. b) TFUE, tj. działanie o charakterze handlowym, które jest 
zazwyczaj wykonywane za wynagrodzeniem.

Jest to zwłaszcza zakres art. 13 wniosku Komisji, który – według uzasadnienia – nakłada na 
dostawców usług społeczeństwa informacyjnego polegających na przechowywaniu i 
zapewnianiu publicznego dostępu do dużej liczby utworów i innych przedmiotów objętych 
ochroną zamieszczanych przez użytkowników obowiązek podjęcia odpowiednich i 
proporcjonalnych środków, aby zapewnić funkcjonowanie umów zawieranych z podmiotami 
praw i zapobiec dostępności w serwisach treści zidentyfikowanych przez podmioty praw we 
współpracy z usługodawcami.

Jednym z centralnych punktów tekstów Rady i Komisji jest znowu art. 13 dotyczący 
korzystania z treści chronionych przez dostawców usług udostępniania treści online, którzy 
usiłują rozwiązać kwestię tzw. „luki wartości”, tj. znaleźć właściwą równowagę między 
wynagrodzeniem otrzymywanym przez twórców i wykonawców a zyskami platform 
internetowych udostępniających ich utwory.  W art. 2 ust. 5 mandatu Rady platformy 
internetowe określa się jako „dostawców usług udostępniania treści online” świadczących 
„usługę społeczeństwa informacyjnego, której głównym celem lub jednym z głównych celów 
jest przechowywanie i udzielanie dostępu publicznego do dużej ilości chronionych prawami 
autorskimi utworów lub do innych przedmiotów objętych ochroną zamieszczanych przez jej 
użytkowników, które usługa ta optymalizuje i promuje w celach zarobkowych”. Zgodnie z 
art. 13 tekstu Rady tacy dostawcy usług podlegaliby przepisom regulującym warunki, na 
jakich świadczą oni usługi, co miałoby wpływ na ich model biznesowy.

W ramach mandatu Parlamentu dostawca ten, określony również jako „dostawca usług 
udostępniania treści online”10, oznacza dostawcę usług społeczeństwa informacyjnego, 
którego jednym z głównych celów jest przechowywanie i udzielanie dostępu publicznego do 
dużej ilości chronionych prawami autorskimi utworów lub do innych przedmiotów objętych 
ochroną zamieszczanych przez jego użytkowników, które usługa ta optymalizuje i promuje w 
celach zarobkowych. Na podstawie art. 13 ust. 1 tekstu Parlamentu platformy byłyby 
zobowiązane do zawierania umów licencyjnych z podmiotami praw autorskich.

Jeżeli podmioty praw odmawiają zawarcia umów licencyjnych, w mandacie Parlamentu 
przewidziano dodatkowy obowiązek dla dostawców usług udostępniania treści online i 
podmiotów praw, polegający na współpracy w dobrej wierze, żeby zapewnić, by 
nieuprawnione chronione utwory lub inne przedmioty objęte ochroną nie były dostępne w ich 
usługach11. Jeżeli taka współpraca doprowadziła do nieuzasadnionego usunięcia treści, 
dostawcy usług udostępniania treści online mają wprowadzić dostępne dla użytkowników 
mechanizmy składania skarg i dochodzenia roszczeń12. 

Art. 13 wyraźnie stanowi jeden z najważniejszych przepisów tekstu Parlamentu i wniosku w 
ogóle. Środki przewidziane w mandacie Parlamentu obejmują znaczne uzupełnienia modeli 
operacyjnych dostawców usług udostępniania treści online.

W tekście Rady usługodawcy byliby zobowiązani do stosowania skutecznych i 

10 Art. 2 – ust. 4b (nowy).
11 Art. 13 – ust. 2a (nowy).
12 Art. 13 – ust. 2b (nowy).
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proporcjonalnych środków w celu zapobiegania dostępności określonych utworów lub 
przedmiotów w ramach ich usług13. Ponadto byliby oni zobowiązani do usunięcia lub 
uniemożliwienia dostępu do tych utworów oraz do zapobiegania ich dostępności w 
przyszłości. Środki te mają na celu uwzględnienie charakteru i wielkości usług, w 
szczególności tego, czy są one świadczone przez mikroprzedsiębiorstwa, czy też małe 
przedsiębiorstwa14. Ponadto tekst Rady przewiduje obowiązek współpracy między 
dostawcami usług udostępniania treści online a podmiotami praw. Dostawcy usług 
udostępniania treści online mają wprowadzić dostępne dla użytkowników mechanizmy 
składania skarg i dochodzenia roszczeń. Ma również zostać nawiązany dialog z 
zainteresowanymi stronami.15

Te zasady i mechanizmy ustanowione w art. 13 stanowią jeden z głównych aspektów 
regulacyjnych tekstu. Wydaje się, że nie mają drugorzędnego lub pomocniczego charakteru 
we wniosku jako całości.

Ponadto art. 10 dotyczący mechanizmu negocjacji ma na celu stworzenie warunków do 
prowadzenia dyskusji z myślą o ułatwianiu negocjacji w sprawie eksploatacji utworów 
audiowizualnych online między stronami napotykającymi trudności związane z udzielaniem 
licencji na prawa, gdy pragną zawrzeć umowę o udostępnianie utworów audiowizualnych w 
ramach usług wideo na żądanie. Przepis ten wyraźnie odnosi się do ram, w których usługi 
świadczone są na rynku wewnętrznym. Ponadto tekst Parlamentu przewiduje wspieranie 
dialogu między organizacjami reprezentującymi autorów, producentami, platformami wideo 
na żądanie i innymi zainteresowanymi stronami, aby zachęcać do udostępniania utworów 
audiowizualnych na żądanie.

W art. 11 dotyczącym ochrony publikacji prasowych w związku z wykorzystaniem online 
przyznaje się wydawcom publikacji prawa autorskie na cyfrowe sposoby korzystania z ich 
publikacji prasowych przez dostawców usług społeczeństwa informacyjnego16.  Przepis ten 
reguluje korzystanie z publikacji prasowych online przez dostawców usług społeczeństwa 
informacyjnego. Podobnie jak art. 13, stanowi on część tytułu IV dotyczącego „środków 
mających na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rynku w zakresie praw 
autorskich” i odnosi się częściowo do warunków świadczenia usług na rynku wewnętrznym.

Wszystkie przepisy, o których mowa powyżej, wydają się stanowić jeden ze środków 
ciężkości wniosku Komisji oraz dokumentów Parlamentu Europejskiego i Rady, przy czym 
drugi to harmonizacja prawa unijnego w dziedzinie praw autorskich i praw pokrewnych.

V - Wniosek i zalecenie

Wyżej wymienione przepisy zawarte w tekście Parlamentu i Rady niewątpliwie mają 
zasadnicze znaczenie we wniosku i mają na celu uregulowanie warunków świadczenia usług 
na rynku wewnętrznym. Cel ten nie jest przypadkowy w porównaniu z harmonizacją prawa 
Unii mającego zastosowanie do praw autorskich i praw pokrewnych. Przeciwnie, te dwa cele 
są ze sobą połączone i bezpośrednio powiązane.

13 Art. 13 ust. 1 i 4.
14 Art. 13 ust. 5.
15 Art. 13 ust. 6–8.
16 Art. 11 – ust. 1.
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Zaproponowany art. 53 TFUE znajduje się w rozdziale pt. „Prawo przedsiębiorczości” i 
przewiduje możliwość uchwalania dyrektyw w celu koordynacji przepisów ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich. Artykuł 62 TFUE, zawarty w 
rozdziale pt. „Usługi”, przewiduje ponadto, że art. 53 ma zastosowanie do spraw 
uregulowanych w tym rozdziale. Należy zauważyć, że te dwa artykuły stanowią podstawę 
prawną kilku dyrektyw w dziedzinie własności intelektualnej: dyrektywy 96/9/WE17, 
dyrektywy 2000/31/WE18, dyrektywy 2001/29/WE19, dyrektywy 2006/115/WE20, 
dyrektywy 2006/116/WE21, dyrektywy 2010/13/UE22, dyrektywy 2012/28/UE23 oraz 
dyrektywy 2014/26/UE24.

Niniejsza analiza podstawy prawnej opiera się na mandatach Parlamentu i Rady.  Dalsza 
analiza podstawy prawnej mogłaby być konieczna, jeżeli wynik negocjacji 
międzyinstytucjonalnych znacznie zmieniłby wniosek, w szczególności cel regulacji 
warunków świadczenia usług na rynku wewnętrznym. 

Na posiedzeniu w dniu 10 grudnia 2018 r. Komisja Prawna postanowiła jednogłośnie25, że 
dodanie art. 53 ust.1 i art. 62 TFUE do art. 114 TFUE jako podstawy prawnej wniosku 
dotyczącego dyrektywy w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym jest spójne 
z celem wniosku i odpowiednim orzecznictwem. 

Z wyrazami szacunku

17 Dyrektywa w sprawie ochrony prawnej baz danych (Dz.U. L 77 z 27.3.1996, s. 20).
18 Dyrektywa w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa 

informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku 
wewnętrznego (Dz.U. L 178 z 17.7.2000, s. 1).

19 Dyrektywa w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych 
w społeczeństwie informacyjnym (Dz.U. L 167 z 22.6.2001, s. 10).

20 Dyrektywa w sprawie prawa najmu i użyczenia oraz niektórych praw pokrewnych 
prawu autorskiemu w zakresie własności intelektualnej (Dz.U. L 376 z 27.12.2006, s. 
28).

21 Dyrektywa w sprawie czasu ochrony prawa autorskiego i niektórych praw pokrewnych 
(Dz.U. L 372 z 27.12.2006, s. 12).

22 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).

23 Dyrektywa w sprawie niektórych dozwolonych sposobów korzystania z utworów 
osieroconych (Dz.U. L 299 z 27.10.2012, s. 5).
24 Dyrektywa 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).

25 W trakcie głosowania końcowego obecni byli: Pavel Svoboda (przewodniczący), Jean-
Marie Cavada, Mady Delvaux (wiceprzewodnicząca), Axel Voss (sprawozdawca komisji 
opiniodawczej), Joëlle Bergeron, Kostas Chrysogonos, Sergio Gaetano Cofferati, Mary 
Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Julia Reda, 
Evelyn Regner, Tiemo Wölken, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka, Kosma 
Złotowski, Luis de Grandes Pascual.
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(Dotyczy wszystkich wersji językowych)


