
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE 

DECYZJA RADY 

z dnia 29 listopada 2011 r. 

w sprawie podpisania, w imieniu Unii, Europejskiej konwencji o prawnej ochronie usług opartych 
lub polegających na dostępie warunkowym 

(2011/853/UE) 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
w szczególności jego art. 114 w związku z art. 218 ust. 5, 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W dniu 16 lipca 1999 r. Rada upoważniła Komisję, aby 
ta w imieniu Wspólnoty Europejskiej prowadziła na 
forum Rady Europy negocjacje w sprawie konwencji 
o prawnej ochronie usług opartych lub polegających na 
dostępie warunkowym. 

(2) Rada Europy przyjęła Europejską konwencję o prawnej 
ochronie usług opartych lub polegających na dostępie 
warunkowym („konwencję”) w dniu 24 stycznia 2001 r. 

(3) Konwencja ustanawia ramy regulacyjne, które są prawie 
identyczne z tymi, które zawiera dyrektywa 98/84/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 listopada 
1998 r. w sprawie prawnej ochrony usług opartych lub 
polegających na warunkowym dostępie ( 1 ). 

(4) Konwencja weszła w życie w dniu 1 lipca 2003 r. i jest 
otwarta do podpisu dla Unii i jej państw członkowskich. 

(5) Dzięki podpisaniu konwencji łatwiej byłoby rozszerzyć 
poza granice Unii stosowanie przepisów, które są 
podobne do przepisów dyrektywy 98/84/WE, oraz usta
nowić prawo o usługach opartych na dostępie warun
kowym, które miałoby zastosowanie na całym konty
nencie europejskim. 

(6) Przyjmując dyrektywę 98/84/WE, Unia skorzystała ze 
swoich kompetencji wewnętrznych w dziedzinach obję
tych zakresem konwencji, z wyjątkiem jej art. 6 i 8 w 
zakresie, w jakim art. 8 odnosi się do środków na mocy 
art. 6. Konwencja powinna zatem zostać podpisana 
zarówno przez Unię, jak i jej państwa członkowskie. 

(7) Konwencja powinna zostać podpisana w imieniu Unii, 
z zastrzeżeniem jej zawarcia, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Niniejszym upoważnia się w imieniu Unii do podpisania Euro
pejskiej konwencji o prawnej ochronie usług opartych lub 
polegających na dostępie warunkowym, z zastrzeżeniem 
zawarcia konwencji. 

Tekst konwencji dołącza się do niniejszej decyzji. 

Artykuł 2 

Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do 
wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do podpisania 
konwencji w imieniu Unii. 

Artykuł 3 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 

Sporządzono w Brukseli dnia 29 listopada 2011 r. 

W imieniu Rady 

K. SZUMILAS 
Przewodniczący
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( 1 ) Dz.U. L 320 z 28.11.1998, s. 54.


