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Sentencja

Artykuł 10 ust. 2 dyrektywy Rady 93/98/EWG z dnia 29 października 1993 r. w sprawie harmonizacji czasu ochrony prawa 
autorskiego i niektórych praw pokrewnych w związku z art. 13 ust. 1 tej dyrektywy należy interpretować w ten sposób, że czas ochrony 
przewidziany przez tę dyrektywę nie ma zastosowania do praw autorskich, które były pierwotnie chronione ustawodawstwem krajowym, 
lecz które wygasły przed dniem 1 lipca 1995 r.

Dyrektywę 93/98 należy interpretować w ten sposób, że nie stoi ona na przeszkodzie ustawodawstwu krajowemu, które pierwotnie 
przyznawało – jak w sprawie głównej – utworowi ochronę z tytułu praw autorskich, lecz które następnie skutkowało ostatecznym 
wygaśnięciem tych praw przed dniem 1 lipca 1995 r. ze względu na niespełnienie wymogu formalnego. 

(1) Dz.U. C 228 z 13.7.2015.
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Artykuł 3 — Bezstronność i niezależność krajowych organów regulacyjnych — Reforma 

instytucjonalna — Połączenie krajowego organu regulacyjnego z innymi organami regulacji — Odwołanie 
prezesa i doradcy połączonego krajowego organu regulacyjnego przed upływem ich kadencji — Przyczyna 
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