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Przed opinią Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów należy wstawić 

następującą opinię: 

OPINIA KOMISJI PRAWNEJ W SPRAWIE PODSTAWY PRAWNEJ 

Przedmiot: Opinia w sprawie podstawy prawnej wniosku dotyczącego dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych dozwolonych możliwości 

wykorzystywania utworów osieroconych 

I. Kontekst 

Podstawą prawną powyższego wniosku zaproponowaną przez Komisję były art. 49 i 56 

TFUE w związku z art. 114 TFUE. 

W ramach negocjacji trójstronnych Rada stanęła na stanowisku, że podstawę prawną należy 

zmienić na art. 53 ust. 1 i art. 62 TFUE w związku z art. 114 TFUE, ponieważ pierwotnie 

zaproponowana podstawa prawna nie zawiera żadnego wyraźnego uprawnienia ustawodawcy 

do uchwalania aktów ustawodawczych. Stanowisko to poparła również Komisja. 
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Sprawozdawczyni Lidia Geringer de Oedenberg zwróciła się zatem do Komisji Prawnej 

o zweryfikowanie podstawy prawnej wniosku i zaproponowanej zmiany zgodnie 

z art. 37 ust. 3 Regulaminu. 

II. Cel i treść proponowanej dyrektywy 

Wniosek ma na celu dopuszczenie do masowej digitalizacji przy jednoczesnej ochronie praw 

autorskich. Publiczne udostępnianie utworów wymaga uzyskania należytego zezwolenia 

podmiotu praw autorskich. W przypadku gdy wskazanie lub odszukanie właściwego 

podmiotu praw autorskich nie jest możliwe, zgodnie z wnioskiem dany utwór będzie 

traktowany jako osierocony, ponieważ uzyskanie zezwolenia nie jest możliwe i istnieje 

ryzyko naruszenia praw autorskich przy udostępnianiu takich dzieł w internecie. Celem 

wniosku jest stworzenie ram prawnych mających zapobiegać wszelkim przypadkom 

naruszenia praw oraz ułatwienie transgranicznej digitalizacji i rozpowszechniania utworów na 

jednolitym rynku. 

III. Odnośne artykuły TFUE 

We wniosku Komisji jako podstawę prawną przedstawiono następujące artykuły TFUE 

(wyróżnienie dodano): 

Artykuł 49 

Ograniczenia swobody przedsiębiorczości obywateli jednego Państwa Członkowskiego na 

terytorium innego Państwa Członkowskiego są zakazane w ramach poniższych postanowień. 

Zakaz ten obejmuje również ograniczenia w tworzeniu agencji, oddziałów lub filii przez 

obywateli danego Państwa Członkowskiego, ustanowionych na terytorium innego Państwa 

Członkowskiego. 

Z zastrzeżeniem postanowień rozdziału dotyczącego kapitału, swoboda przedsiębiorczości 

obejmuje podejmowanie i wykonywanie działalności prowadzonej na własny rachunek, jak 

również zakładanie i zarządzanie przedsiębiorstwami, a zwłaszcza spółkami w rozumieniu 

artykułu 54 akapit drugi, na warunkach określonych przez ustawodawstwo Państwa 

przyjmującego dla własnych obywateli. 

Artykuł 56 

W ramach poniższych postanowień ograniczenia w swobodnym świadczeniu usług wewnątrz 

Unii są zakazane w odniesieniu do obywateli Państw Członkowskich mających swe 

przedsiębiorstwo w Państwie Członkowskim innym niż państwo odbiorcy świadczenia. 

Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą prawodawczą, mogą 

rozszerzyć korzyści wynikające z postanowień niniejszego rozdziału na obywateli państwa 

trzeciego świadczących usługi i mających swe przedsiębiorstwa wewnątrz Unii. 
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Artykuł 114 

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 prawodawczą 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. 

[...] 

Proponowana zmiana dotyczy zastąpienia art. 49 i 56 TFUE następującymi dwoma 

artykułami, które stanowiłyby podstawę prawną w związku z art. 114 (wyróżnienie dodano): 

Artykuł 53 

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. 

[...] 

Artykuł 62 

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

rozdziale. 

IV. Orzecznictwo związane z podstawą prawną 

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości „wybór podstawy prawnej 

aktu wspólnotowego musi opierać się na obiektywnych czynnikach, które mogą zostać 

poddane kontroli sądowej, do których należą w szczególności cel i treść aktu”1. Wybór 

niewłaściwej podstawy prawnej może zatem uzasadniać uchylenie danego aktu. 

                                                 
1 Sprawa C-45/86 Komisja przeciwko Radzie („Ogólny system preferencji celnych”) [1987] Zb. Orz. 1439, ust. 

5; sprawa C-440/05 Komisja przeciwko Radzie, [2007] Zb.Orz. s. I-9097; sprawa C-411/06 Komisja przeciwko 

Parlamentowi i Radzie (8 września 2009) (Dz. U. C 267 z 7.11.2009, s. 8). 
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V. Określenie właściwej podstawy prawnej 

Artykuł 114 TFUE jest ogólną podstawą prawną zbliżania tych przepisów ustawodawczych 

państw członkowskich, które mają na celu ustanowienie i funkcjonowanie rynku 

wewnętrznego. Stanowi on w tym przypadku nadrzędną podstawę prawną, ponieważ cel 

i treść wniosku dotyczą stworzenia ram prawnych służących zapobieganiu wszelkim 

przypadkom naruszenia praw oraz ułatwianiu transgranicznej digitalizacji 

i rozpowszechniania utworów na jednolitym rynku. 

Pomocnicze podstawy prawne, które zostały pierwotnie wybrane, tj. art. 49 i 56 TFUE, 

znajdują się w tytule IV pt. „Swobodny przepływ osób, usług i kapitału” części trzeciej 

traktatu zatytułowanej „Polityki i działania wewnętrzne unii”, w odnośnych rozdziałach – 

odpowiednio „Prawo przedsiębiorczości” i „Usługi”. Chociaż dotyczą one odnośnych polityk 

dyrektywy stanowiącej przedmiot wniosku, to nie zawierają postanowień umożliwiających 

uchwalanie dyrektyw. Artykuł 56 TFUE przewiduje jedynie możliwość uchwalenia dyrektyw 

w celu rozszerzenia zakresu postanowień rozdziału na obywateli państwa trzeciego 

świadczących usługi i mających swe przedsiębiorstwa wewnątrz Unii. 

Zaproponowany art. 53 ust. 1 TFUE jest również zawarty w rozdziale pt. „Prawo 

przedsiębiorczości”, lecz 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. 

VI. Wniosek i zalecenie 

Komisja Prawna rozpatrzyła powyższą kwestię na swym posiedzeniu w dniu 31 maja 2012 r. 

Na posiedzeniu tym komisja postanowiła jednomyślnie1 zalecić, co następuje: w świetle 

powyższej analizy podstawę prawną dyrektywy stanowiącej przedmiot wniosku w związku 

z art. 114 TFUE powinny stanowić art. 53 ust. 1 i art. 62 TFUE zamiast art. 49 i 56 TFUE. 

(Dotyczy wszystkich wersji językowych) 

 

                                                 
1 W głosowaniu końcowym uczestniczyli: Klaus-Heiner Lehne (przewodniczący), Evelyn Regner 

(wiceprzewodnicząca), Raffaele Baldassarre (wiceprzewodniczący), Françoise Castex (wiceprzewodnicząca), 

Sebastian Valentin Bodu (wiceprzewodniczący), Axel Voss (sprawozdawca), Luigi Berlinguer, Sergio Gaetano 

Cofferati, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Luis de 

Grandes Pascual, Sajjad Karim, Eva Lichtenberger, Antonio Masip Hidalgo, Francesco Enrico Speroni, Keith 

Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka i Elisabeth Morin-Chartier (zgodnie z art. 187 ust. 

2). 


