
3) Czy zgodne z art. 56 TFUE (dawnym art. 49) jest rozporzą
dzenie regulujące stawki opłat za czynności pełnomocników 
sądowych, to jest RD 1373/2003 z dnia 7 listopada? 

4) Czy regulacja ta jest zgodna z przesłankami konieczności i 
proporcjonalności, o których mowa w art. 15 ust. 3 dyrek
tywy 2006/123/WE? ( 1 ) 

5) Czy art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka obejmuje, 
przyznając prawo do rzetelnego procesu, prawo do 
skutecznej obrony wobec ustalenia wynagrodzenia pełno
mocnika, które jest dysproporcjonalnie wygórowane i nie 
odpowiada rzeczywistemu nakładowi pracy? 

6) W przypadku odpowiedzi twierdzącej, czy zgodne z art. 6 
Europejskiej Konwencji Praw Człowieka są postanowienia 
Ley de Enjuiciamiento Civil (kodeksu postępowania cywilne
go), które uniemożliwiają stronie ponoszącej koszty postę
powania na zakwestionowanie wysokości wynagrodzenia 
pełnomocnika, ponieważ uważa je za nadmiernie wygóro
wane i nie odpowiadające rzeczywistemu nakładowi pracy? 

( 1 ) Dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 
dnia 12 grudnia 2006 r. dotycząca usług na rynku wewnętrznym 
(Dz.U. L 376, s. 36). 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Högsta domstolen (Szwecja) w dniu 
22 maja 2013 r. — C More Entertainment przeciwko 

Linusowi Sandbergowi 

(Sprawa C-279/13) 

(2013/C 207/55) 

Język postępowania: szwedzki 

Sąd odsyłający 

Högsta domstolen 

Strony w postępowaniu głównym 

Strona powodowa: C More Entertainment AB 

Strona pozwana: Linus Sandberg 

Pytania prejudycjalne 

1) Czy pojęcie publicznego udostępniania w rozumieniu art. 3 
ust. 1 dyrektywy 2001/29/WE ( 1 ) obejmuje czynność pole
gającą na umieszczeniu na powszechnie dostępnej witrynie 
internetowej otwierającego się po kliknięciu linku do utworu 
transmitowanego przez podmiot praw autorskich do tegoż 
utworu? 

2) Czy sposób umieszczenia linku ma wpływ na analizę pierw
szego pytania? 

3) Czy fakt, że dostęp do utworu, z którym łączy link jest w 
jakikolwiek sposób ograniczony stanowi okoliczność wyma
gającą uwzględnienia? 

4) Czy państwa członkowskie mogą przyznać autorowi 
wyłączne prawo mające szerszy zakres przewidując, iż 
publiczne udostępnianie obejmuje inne czynności oprócz 
określonych w art. 3 ust. 1 dyrektywy? 

5) Czy państwa członkowskie mogą przyznać podmiotowi 
praw wyłączne prawo mające szerszy zakres przewidując, 
że publiczne udostępnianie obejmuje inne czynności oprócz 
określonych w art. 3 ust. 2 dyrektywy? 

( 1 ) 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 
(Dz.U. L 167, s. 10). 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Eparchiako Dikastirio Lefkosias (Cypr) w 
dniu 27 maja 2013 r. — Sotiris Papasavvas przeciwko O 
Fileleftheros Dimosia Etaireia Ltd, Takisowi Kounnafiemu i 

Giorgosowi Sertisowi 

(Sprawa C-291/13) 

(2013/C 207/56) 

Język postępowania: grecki 

Sąd odsyłający 

Eparchiako Dikastirio Lefkosias 

Strony w postępowaniu głównym 

Strona powodowa: Sotiris Papasavvas 

Strona pozwana: O Fileleftheros Dimosia Etaireia Ltd, Takis 
Kounnafi i Giorgos Sertis 

Pytania prejudycjalne 

1) Zważywszy, że przepisy państw członkowskich dotyczące 
zniesławienia mają wpływ na możliwość świadczenia usług 
informacyjnych drogą elektroniczną zarówno na poziomie 
krajowym, jak i wewnątrz UE, czy mogą one być uznane za 
ograniczenie świadczenia usług informacyjnych do celów 
wdrożenia dyrektywy 2000/31/WE? 

2) W razie odpowiedzi twierdzącej na pytanie 1), czy posta
nowienia art. 12, 13 i 14 dyrektywy 2000/31/WE w 
zakresie odpowiedzialności mają zastosowanie w sprawach 
z zakresu prawa cywilnego pomiędzy jednostkami, takie jak 
sprawy dotyczące odpowiedzialności cywilnej w wypadku 
zniesławienia, czy też są ograniczone do odpowiedzialności 
cywilnej z tytułu czynności handlowych/umów z konsu
mentami?
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