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▼B
DYREKTYWA 2001/29/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
I RADY
z dnia 22 maja 2001 r.
w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich
i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym
ROZDZIAŁ I
CEL I ZAKRES

Artykuł 1
Zakres
1.
Niniejsza dyrektywa dotyczy ochrony prawnej praw autorskich
i pokrewnych w ramach rynku wewnętrznego, ze szczególnym uwzględ
nieniem społeczeństwa informacyjnego.
2.
Poza przypadkami wymienionymi w art. 11 niniejsza dyrektywa
pozostawia niezmienione przepisy wspólnotowe i w żaden sposób nie
narusza tych przepisów dotyczących:
a) ochrony prawnej programów komputerowych;
b) prawa najmu, prawa użyczania i niektórych praw pokrewnych prawu
autorskiemu w dziedzinie własności intelektualnej;
c) praw autorskich i pokrewnych stosowanych do
programów drogą satelitarną i retransmisji kablowej;

nadawania

d) czasu trwania ochrony praw autorskich i niektórych praw pokrew
nych;
e) ochrony prawnej baz danych.

ROZDZIAŁ II
PRAWA I WYJĄTKI

Artykuł 2
Prawo do zwielokrotniania utworu
Państwa Członkowskie przewidują wyłączne prawo do zezwalania lub
zabraniania bezpośredniego lub pośredniego, tymczasowego lub stałego
zwielokrotniania utworu, przy wykorzystaniu wszelkich środków
i w jakiejkolwiek formie, w całości lub częściowo:
a) dla autorów — w odniesieniu do ich utworów;
b) dla artystów wykonawców — w odniesieniu do utrwaleń ich przed
stawień;
c) dla producentów fonogramów — w odniesieniu do ich fonogramów;
d) dla producentów pierwszych utrwaleń filmów — w odniesieniu do
oryginału i kopii ich filmów;
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e) dla organizacji radiowych i telewizyjnych — w odniesieniu do
utrwaleń ich programów, niezależnie od tego, czy te programy trans
mitowane są przewodowo lub bezprzewodowo, włączając drogę
kablową lub satelitarną.
Artykuł 3
Prawo do publicznego udostępniania utworów i prawo podawania
do publicznej wiadomości innych przedmiotów objętych ochroną
1.
Państwa Członkowskie powinny zapewnić autorom wyłączne
prawo do zezwalania lub zabraniania na jakiekolwiek publiczne
udostępnianie ich utworów, drogą przewodową lub bezprzewodową,
włączając podawanie do publicznej wiadomości ich utworów w taki
sposób, że osoby postronne mają do nich dostęp w wybranym przez
siebie miejscu i czasie.
2.
Państwa Członkowskie powinny przewidzieć wyłączne prawo do
zezwalania lub zabraniania na jakiekolwiek podawanie do publicznej
wiadomości utworów, drogą przewodową lub bezprzewodową, w taki
sposób, że osoby postronne mają do nich dostęp w wybranym przez
siebie miejscu i czasie:
a) dla artystów wykonawców — w odniesieniu do utrwaleń ich przed
stawień;
b) dla producentów fonogramów — w odniesieniu do ich fonogramów;
c) dla producentów pierwszych utrwaleń filmów — w odniesieniu do
oryginału i kopii ich filmów;
d) dla organizacji radiowych i telewizyjnych — w odniesieniu do
utrwaleń ich programów, niezależnie od tego, czy programy te są
transmitowane przewodowo lub bezprzewodowo, włączając drogę
kablową lub satelitarną.
▼C1
3.
Czynności publicznego udostępniania utworów i podawania do
publicznej wiadomości określone w niniejszym artykule, nie powodują
wyczerpania praw określonych w ust. 1 i 2.
▼B
Artykuł 4
Prawo do rozpowszechniania
1.
Państwa Członkowskie powinny przewidzieć dla autorów
wyłączne prawo do zezwalania lub zabraniania jakiejkolwiek formy
publicznego rozpowszechniania oryginału swoich utworów lub ich
kopii w drodze sprzedaży lub w inny sposób.
2.
Prawo do rozpowszechniania na obszarze Wspólnoty oryginału lub
kopii danego utworu wyczerpuje się tylko w przypadku pierwszej sprze
daży danego przedmiotu lub innego przeniesienia własności na obszarze
Wspólnoty przez podmiot praw autorskich lub za jego zezwoleniem.
Artykuł 5
Wyjątki i ograniczenia
1.
Tymczasowe czynności zwielokrotniania określone w art. 2, które
mają charakter przejściowy lub dodatkowy, które stanowią integralną
i podstawową część procesu technologicznego i których jedynym
celem jest umożliwienie:
a) transmisji w sieci wśród osób trzecich przez pośrednika, lub

02001L0029 — PL — 10.10.2017 — 001.001 — 4
▼B
b) legalnego korzystania
z utworu lub innego przedmiotu objętego ochroną i które nie mają
odrębnego znaczenia ekonomicznego, będą wyłączone z prawa do zwie
lokrotniania określonego w art. 2.
2.
Państwa Członkowskie mogą przewidzieć wyjątki lub ograniczenia
w odniesieniu do prawa do zwielokrotniania określonego w art. 2,
w następujących przypadkach:
a) w odniesieniu do zwielokrotniania na papierze lub podobnym
nośniku przy użyciu dowolnej techniki fotograficznej lub innego
procesu przynoszącego podobny skutek, z wyjątkiem partytur, pod
warunkiem że podmioty praw autorskich otrzymają godziwą rekom
pensatę;
b) w odniesieniu do zwielokrotniania na dowolnych nośnikach przez
osobę fizyczną do prywatnego użytku i do celów ani bezpośrednio,
ani pośrednio handlowych, pod warunkiem że podmioty praw auto
rskich otrzymają godziwą rekompensatę, uwzględniającą zastoso
wanie lub niezastosowanie środków technologicznych określonych
w art. 6, w odniesieniu do danych utworów lub przedmiotów obję
tych ochroną;
c) w odniesieniu do szczególnych czynności zwielokrotniania dokony
wanym przez ogólnodostępne biblioteki, instytucji edukacyjnej lub
muzea, lub przez archiwa, które nie są skierowane na osiągnięcie
bezpośredniej lub pośredniej korzyści gospodarczej lub handlowej;
d) w odniesieniu do ulotnych nagrań dokonanych przez organizacje
radiowe i telewizyjne przy pomocy własnego sprzętu i dla własnych
programów; zachowanie tych nagrań w oficjalnych archiwach może
być dozwolone ze względu na ich wyjątkową wartość dokumentalną;
e) w odniesieniu do zwielokrotnień programów dokonywanych przez
instytucje społeczne prowadzone w celach niehandlowych, takie jak
szpitale lub więzienia, pod warunkiem że podmioty praw autorskich
otrzymają godziwą rekompensatę.
3.
Państwa Członkowskie mogą przewidzieć wyjątki lub ograniczenia
w odniesieniu do praw określonych w art. 2 i 3 w następujących przy
padkach:
a) korzystania wyłącznie w celach zilustrowania w ramach nauczania
lub badań naukowych tak długo jak źródło, łącznie z nazwiskiem
autora, zostanie podane, poza przypadkami, w których okaże się to
niemożliwe i w stopniu uzasadnionym przez cel niehandlowy, który
ma być osiągnięty;
▼M1
b) korzystania dla dobra osób niepełnosprawnych, jeżeli korzystanie
odnosi się bezpośrednio do upośledzenia i nie ma handlowego
charakteru, w rozmiarze, który wynika z tego upośledzenia,
z zastrzeżeniem obowiązków państw członkowskich wynikających
z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1564 (1);
▼B
►C3 c) zwielokrotniania przez prasę, publicznego udostępniania
utworów i podawania do publicznej wiadomości artykułów
na aktualne tematy gospodarcze, ◄ polityczne lub religijne
oraz utworów nadawanych lub innych przedmiotów objętych
(1) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1564 z dnia
13 września 2017 r. w sprawie niektórych dozwolonych sposobów korzy
stania z określonych utworów i innych przedmiotów chronionych prawem
autorskim i prawami pokrewnymi z korzyścią dla osób niewidomych, osób
słabowidzących lub osób z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapo
znawanie się z drukiem oraz w sprawie zmiany dyrektywy 2001/29/WE
w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych
w społeczeństwie informacyjnym (Dz.U. L 242 z 20.9.2017, s. 6).
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ochroną tego samego rodzaju, chyba że korzystanie z nich
zostało zastrzeżone i o ile zostanie wskazane źródło,
włączając nazwisko autora lub korzystanie z utworów lub
innych przedmiotów objętych ochroną w powiązaniu ze
złożeniem sprawozdania o aktualnych wydarzeniach, w grani
cach uzasadnionych celem informacji, o ile zostanie podane
źródło, łącznie z nazwiskiem autora poza przypadkami,
w których okaże się to niemożliwe;
d) cytowania do celów takich jak słowa krytyki lub recenzji, o ile
dotyczy ono utworu lub innego przedmiotu objętego ochroną,
który został już prawnie podany do publicznej wiadomości, o ile
zostanie podane źródło, łącznie z nazwiskiem autora, poza przypad
kami, w których okaże się to niemożliwe oraz o ile korzystanie
odbywa się zgodnie z uczciwymi praktykami i w rozmiarze uspra
wiedliwionym przez szczególny cel;
e) korzystania do celów bezpieczeństwa publicznego lub w celu
zapewnienia sprawnego przebiegu lub prowadzenia sprawozdań
z procedur administracyjnych, parlamentarnych lub sądowych;
f) korzystania z przemówień politycznych, jak również z fragmentów
wykładów publicznie dostępnych lub podobnych utworów lub
przedmiotów objętych ochroną, w granicach uzasadnionych celem
informacji oraz o ile zostanie podane źródło, łącznie z nazwiskiem
autora, poza przypadkami, w których okaże się to niemożliwe;
g) korzystania podczas ceremonii religijnych lub oficjalnych imprez
organizowanych przez władze publiczne;
h) korzystania z utworów takich jak utwory architektoniczne lub
rzeźby, wykonanych w celu umieszczenia ich na stałe w miejscach
publicznych;
i) niezamierzone włączenie utworu lub innego przedmiotu objętego
ochroną do innego nośnika;
j) korzystania w celach reklamowych dotyczących wystaw publicz
nych lub publicznej sprzedaży dzieł artystycznych, w stopniu
koniecznym dla promocji danego wydarzenia, z wyłączeniem wszel
kiego innego handlowego wykorzystania;
k) korzystania do celów karykatury, parodii lub pastiszu;
l) korzystania w związku z prezentacją lub naprawą sprzętu;
m) korzystania z utworu artystycznego w formie budynku lub rysunku,
lub planu budynku w celu odbudowy tego budynku;
n) korzystania poprzez udostępnienia lub podanie do wiadomości,
w celu badań i prywatnych studiów, indywidualnym postronnym
osobom z dzieł lub innych przedmiotów objętych ochroną, które
nie podlegają zasadom zakupu lub licencji, znajdujących się w zbio
rach instytucji określonych w ust. 2 lit. c), przy użyciu wyposażo
nych terminali w pomieszczeniach wymienionych instytucji;
▼C2
o) korzystania w niektórych innych przypadkach o mniejszym znacze
niu, jeśli wyjątki lub ograniczenia są już przewidziane w prawie
krajowym i o ile dotyczy jedynie analogowych form korzystania
i nie narusza swobodnego obrotu towarów i usług na obszarze
Wspólnoty, bez naruszania innych wyjątków i ograniczeń zawartych
w niniejszym artykule.
▼B
4.
Jeżeli Państwa Członkowskie mogą przewidzieć wyjątek lub ogra
niczenie w odniesieniu do prawa do zwielokrotniania zgodnie z ust. 2
lub 3, mogą one również dopuścić wyjątek lub ograniczenie w odnie
sieniu do prawa rozpowszechniania określonego w art. 4, o ile ten
wyjątek jest uzasadniony celem zezwolenia do zwielokrotniania.
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5.
Wyjątki i ograniczenia przewidziane w ust. 1, 2, 3 i 4 powinny
być stosowane tylko w niektórych szczególnych przypadkach, które nie
naruszają normalnego wykorzystania dzieła lub innego przedmiotu obję
tego ochroną ani nie powodują nieuzasadnionej szkody dla uzasadnio
nych interesów podmiotów praw autorskich.

ROZDZIAŁ III
OCHRONA

ŚRODKÓW TECHNOLOGICZNYCH
O ZARZĄDZANIU PRAWAMI

I

INFORMACJI

Artykuł 6
Obowiązki w odniesieniu do środków technologicznych
1.
Państwa Członkowskie przewidują stosowną ochronę prawną
przed obchodzeniem skutecznych środków technologicznych przez
daną osobę, której znane jest lub w zależności od okoliczności musi
być znane to, że zmierza lub ona w tym celu.
2.
Państwa Członkowskie przewidują stosowną ochronę prawną
przed produkcją, przywozem, rozpowszechnianiem, sprzedażą, najmem,
reklamą w celach sprzedaży lub najmu lub przed posiadaniem w celach
handlowych urządzeń, produktów lub części składowych oraz świadcze
niem usług, które:
a) stanowią przedmiot promocji, reklamy lub sprzedaży w celu obejścia
skutecznych środków technologicznych; lub
b) posiadają tylko ograniczony, mający handlowe znaczenie cel lub
zastosowanie inne niż obejście skutecznych środków technologicz
nych; lub
c) są głównie zaprojektowane, produkowane, dostosowane lub realizo
wane do celu umożliwienia lub ułatwienia obchodzenia skutecznych
środków technologicznych.
3.
Do celów niniejszej dyrektywy przez wyrażenie „środki technolo
giczne” rozumie się wszystkie technologie, urządzenia lub części skła
dowe, które przy normalnym funkcjonowaniu są przeznaczone do
powstrzymania lub ograniczenia czynności w odniesieniu do utworów
lub innych przedmiotów objętych ochroną, które nie otrzymały zezwo
lenia od podmiotu prawa autorskich lub prawa pokrewnego prawu auto
rskiemu przewidzianego przez prawo lub prawa sui generis przewidzia
nego w rozdziale III dyrektywy 96/9/WE. Środki technologiczne uważa
się za „skuteczne”, jeżeli korzystanie z chronionego utworu lub z innego
przedmiotu objętego ochroną jest kontrolowane przez podmioty praw
autorskich poprzez zastosowanie kodu dostępu lub mechanizmu zabez
pieczenia, takiego jak szyfrowanie, zakłócanie lub każdej innej trans
formacji utworu lub przedmiotu objętego ochroną lub mechanizmu
kontroli kopiowania, które spełniają cel ochronny.
4.
Bez względu na ochronę prawną przewidzianą w ust. 1 w przy
padku braku środków dobrowolnych podjętych przez podmioty praw
autorskich, włączając porozumienia pomiędzy podmiotami praw auto
rskich i innymi stronami, Państwa Członkowskie podejmą właściwe
środki w celu zapewnienia, że beneficjenci wyjątków lub ograniczeń
przewidzianych w prawie krajowym zgodnie z art. 5 ust. 2 lit. a), c),
d) i e) oraz w ust. 3 lit. a), b) lub e) będą mogli korzystać z wyjątków
lub ograniczeń w stopniu koniecznym do skorzystania z nich, jeżeli
beneficjent ma legalny dostęp do chronionego utworu lub przedmiotu
objętego ochroną.
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Państwo Członkowskie może także podjąć tego rodzaju środki
w stosunku do beneficjenta wyjątku lub ograniczenia przewidzianego
zgodnie z art. 5 ust. 2 lit. b), o ile podmioty praw autorskich umożliwiły
już zwielokrotnianie utworów do użytku prywatnego w zakresie
niezbędnym do skorzystania z danego wyjątku lub ograniczenia oraz
zgodnie z postanowieniami art. 5 ust. 2 lit. b) i ust. 5, nie przeszka
dzając właścicielom praw autorskich w podjęciu odpowiednich środków
dotyczących liczby zwielokrotnień zgodnie z tymi przepisami.
Środki technologiczne stosowane dobrowolnie przez podmioty praw
autorskich, łącznie ze środkami stosowanymi w celu realizacji dobro
wolnych porozumień i środki technologiczne stosowane przez Państwa
Członkowskie w celu realizacji podjętych środków, objęte są ochroną
prawną przewidzianą w ust. 1.
Przepisy akapitu pierwszego i drugiego nie mają zastosowania do
utworów lub innych przedmiotów objętych ochroną podanych do
publicznej wiadomości na warunkach ustalonych w drodze umowy
w taki sposób, że osoby postronne mają dostęp do nich w wybranym
przez siebie miejscu i czasie.
Jeżeli niniejszy artykuł jest stosowany w związku z dyrektywami
92/100/EWG i 96/9/WE, niniejszy ustęp stosuje się mutatis mutandis.

Artykuł 7
Obowiązki dotyczące informacji o zarządzaniu prawami
1.
Państwa Członkowskie przewidują stosowną ochronę prawną
przed osobami, które świadomie bez zezwolenia podjęły jedno z nastę
pujących działań:
a) usunięcie lub zmianę informacji elektronicznej o zarządzaniu
prawami;
b) rozpowszechnianie, przywozu w celu rozpowszechniania, nadawania,
udostępniania lub podawania do publicznej wiadomości utworów lub
innych przedmiotów chronionych, objętych zakresem niniejszej dy
rektywy lub rozdziału III dyrektywy 96/9/WE, z których elektro
niczne informacje o zarządzaniu prawami zostały bez zezwolenia
usunięte lub zmienione,
jeśli taka osoba wie lub ma uzasadnione podstawy, by wiedzieć, że
poprzez to powoduje, umożliwia, ułatwia lub ukrywa naruszenie jakie
gokolwiek prawa autorskich lub praw pokrewnych prawu autorskiemu
lub naruszenie prawa sui generis przewidzianego w rozdziale III dyre
ktywy 96/9/WE.
2.
Do celów niniejszej dyrektywy przez wyrażenie „informacje
o zarządzaniu prawami” rozumie się informacje przewidziane przez
podmioty praw autorskich pozwalające na identyfikację utworów lub
innych przedmiotów objętych ochroną określonych w niniejszej dyrek
tywie lub objęte prawem sui generis przewidzianym w rozdziale III
dyrektywy 96/9/WE, identyfikujące autora lub każdy inny podmiot
praw autorskich, lub informacje o warunkach i sposobach korzystania
z utworu lub innych przedmiotów objętych ochroną, jak również liczby
lub kody, poprzez które takie informacje są wyrażane.
Akapit pierwszy stosuje się, jeżeli którakolwiek z tych informacji jest
dołączona do kopii lub występuje w powiązaniu z publicznym udostęp
nieniem utworu lub innego przedmiotu objętego ochroną określonego
w niniejszej dyrektywie lub objętego prawem sui generis przewi
dzianym w rozdziale III dyrektywy 96/9/WE.
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ROZDZIAŁ IV
PRZEPISY WSPÓLNE

Artykuł 8
Sankcje i środki naprawcze
1.
Państwa Członkowskie przewidują stosowne sankcje i środki
naprawcze w przypadku naruszenia praw i obowiązków wymienionych
w niniejszej dyrektywie i podejmują wszelkie niezbędne środki w celu
zapewnienia ich realizacji. Sankcje te muszą być skuteczne, proporcjo
nalne i odstraszające.
2.
Każde Państwo Członkowskie podejmuje niezbędne środki w celu
zapewnienia, aby podmiot praw autorskich, którego interesy zostaną
naruszone przez czynności dokonane na jego terytorium, mógł wytoczyć
powództwo o odszkodowanie i/lub wnioskować o wydanie nakazu
i w miarę potrzeby, domagać się przepadku naruszonych dóbr, jak
również urządzeń, produktów lub części składowych określonych w art. 6
ust. 2.
3.
Państwa Członkowskie zapewnią, aby podmioty praw autorskich
mogły wnioskować o wydanie nakazu przeciwko pośrednikom, których
usługi są wykorzystywane przez stronę trzecią w celu naruszenia praw
autorskich lub pokrewnych.

Artykuł 9
Dalsze stosowanie innych przepisów prawnych
Niniejsza dyrektywa nie narusza przepisów dotyczących w szczególno
ści, patentów, znaków towarowych, prawa do wzorów przemysłowych,
wzorów użytkowych, topografii półprzewodników, czcionek drukar
skich, dostępu warunkowego, dostępu drogą kablową do usług radio
wych i telewizyjnych, ochrony narodowych skarbów kultury, wymagań
prawnych w zakresie egzemplarza obowiązkowego, prawa o praktykach
ograniczających i nieuczciwej konkurencji, tajemnic handlowych,
bezpieczeństwa, poufności, ochrony danych i prywatności, dostępu do
dokumentów publicznych i prawa o zobowiązaniach umownych.

Artykuł 10
Tymczasowe zastosowanie
1.
Przepisy niniejszej dyrektywy znajdują zastosowanie do wszyst
kich utworów i innych przedmiotów objętych ochroną określonych
w niniejszej dyrektywie i które w dniu 22 grudnia 2002 r. są chronione
przez ustawodawstwa Państw Członkowskich w dziedzinie praw auto
rskich i pokrewnych lub które spełniają kryteria ochrony w rozumieniu
niniejszej dyrektywy lub przepisów określonych w art. 1 ust. 2.
2.
Niniejszą dyrektywę stosuje się bez uszczerbku dla czynów doko
nanych i praw uzyskanych przed dniem 22 grudnia 2002 r.

Artykuł 11
Dostosowania techniczne
1.

W dyrektywie 92/100/EWG wprowadza się następujące zmiany:

a) skreśla się art. 7;
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b) art. 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3.
Ograniczenia mogą być zastosowane jedynie w niektórych
szczególnych przypadkach, które nie szkodzą normalnemu wyko
rzystaniu przedmiotu objętego ochroną ani nie naruszają uzasadnio
nych interesów podmiotu prawa”.
2.

Artykuł 3 ust. 2 dyrektywy 93/98/EWG otrzymuje brzmienie:
„2.
Prawa producentów fonogramów wygasają po upływie pięć
dziesięciu lat od momentu utrwalenia. Jeżeli w tym terminie fono
gram został prawnie opublikowany, dane prawa wygasają po pięć
dziesięciu latach od dnia pierwszej prawnie dokonanej publikacji.
W przypadku braku prawnie dokonanej publikacji w okresie okreś
lonym w zdaniu pierwszym oraz jeżeli fonogram został prawnie
publicznie udostępniony w tym terminie, dane prawa wygasają po
upływie pięćdziesięciu lat od dnia pierwszego dokonanego zgodnie
z prawem publicznego udostępnienia utworu.
Jednakże prawa producentów fonogramów przez wygaśnięcie czasu
trwania ochrony, która im przysługiwała na mocy niniejszego ustępu,
w jego wersji sprzed zmiany wprowadzonej dyrektywę 2001/29/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie
harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych
w społeczeństwie informacyjnym (*), nie podlegają ochronie
w dniu 22 grudnia 2002 r., ustęp ten nie spowoduje, że te prawa
na nowo będą chronione.
___________
(*) Dz.U. L 167 z 22.6.2001, str. 10.”

Artykuł 12
Przepisy końcowe
1.
Najpóźniej do dnia 22 grudnia 2004 r., a następnie co trzy lata,
Komisja przekazuje Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komitetowi
Ekonomiczno-Społecznemu sprawozdanie w sprawie stosowania niniej
szej dyrektywy, w którym, między innymi, na podstawie szczegółowych
informacji dostarczonych przez Państwa Członkowskie, bada w szcze
gólności stosowanie art. 5, 6 i 8 w świetle rozwoju rynku technologii
cyfrowej. W przypadku art. 6 Komisja bada w szczególności, czy
zapewnia on wystarczający poziom ochrony i czy zastosowanie skutecz
nych środków technologicznych nie wywiera szkodliwych skutków na
prawnie dozwolonych działaniach. Komisja przedstawi, jeżeli będzie to
konieczne, w szczególności w celu zapewnienia funkcjonowania rynku
wewnętrznego określonego w art. 14 Traktatu, odpowiednie propozycje
zmian w odniesieniu do niniejszej dyrektywy.
2.
Ochrona praw pokrewnych prawu autorskiemu w rozumieniu
niniejszej dyrektywy pozostawia ochronę prawa autorskiego nienaru
szoną i nie szkodzi mu w żaden sposób.
3.
Ustanawia się Komitet Kontaktowy. W jego skład wchodzą przed
stawiciele właściwych władz Państw Członkowskich. Komitetowi prze
wodniczy przedstawiciel Komisji, zbiera się on albo inicjatywy prze
wodniczącego albo na wniosek delegacji jednego z Państw Członkow
skich.
4.

Do zadań Komitetu należy:

a) badanie wpływu niniejszej dyrektywy na funkcjonowanie rynku
wewnętrznego i sygnalizowanie ewentualnych problemów;
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b) organizowanie konsultacji co do kwestii wynikających ze stosowania
niniejszej dyrektywy;
c) ułatwianie wymiany informacji w sprawie stosownych zmianach
zachodzących w ustawodawstwie i orzecznictwie, jak również doty
czących rozwoju gospodarczego, społecznego, kulturalnego i techno
logicznego;
d) działanie w charakterze forum oceny rynku technologii cyfrowej
dotyczącej utworów i innych przedmiotów, łącznie z prywatnym
kopiowaniem i używaniem środków technologicznych.
Artykuł 13
Wykonanie
1.
Państwa Członkowskie wprowadzą w życie najpóźniej do dnia
22 grudnia 2002 r. przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne
niezbędne do spełnienia wymagań niniejszej dyrektywy. Niezwłocznie
powiadomią o tym Komisję.
W przypadku wprowadzenia w życie przez Państwa Członkowskie tych
środków powinny one zawierać odniesienie do niniejszej dyrektywy lub
odniesienie to powinno towarzyszyć ich urzędowej publikacji. Metody
dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Człon
kowskie.
2.
Państwa Członkowskie przekażą Komisji tekst przepisów prawa
krajowego przyjętego w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.
Artykuł 14
Wejście w życie
Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie z dniem jej opublikowania
w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.
Artykuł 15
Odbiorcy
Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

