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Formand
Retsudvalget
BRUXELLES

Om: Udtalelse om retsgrundlaget for forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning om regler for udøvelse af ophavsretten og beslægtede rettigheder, 
der gælder for visse af radio- og tv-selskabernes onlinetransmissioner samt 
retransmissioner af radio- og tv-programmer (COM(2016)0594 – 
C8-0384/2016 – 2016/0284(COD))

Efter indgåelsen af en aftale i Coreper den 18. januar 2019 om et udkast til en samlet 
kompromispakke om ovennævnte dossier blev der sendt en skrivelse fra formanden til 
Retsudvalget sammen med teksten i den pågældende pakke. Med undtagelse af retsgrundlaget 
var teksten identisk med teksten i den foreløbige aftale efter trepartsforhandlingerne. Det nye 
retsgrundlag, der foreslås af Coreper, er artikel 53, stk. 1, og artikel 62 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF). 

Forud for afstemningen om bekræftelse af den foreløbige aftale på mødet den 23. januar 2019 
afgav Retsudvalget derfor en udtalelse om relevansen af retsgrundlaget, jf. 
forretningsordenens artikel 39, stk. 3.

I - Baggrund

Forslaget, som er en del af den pakke om ophavsret, som Kommissionen fremlagde i 2016 
som led i sin reform af ophavsretten i forbindelse med oprettelsen af det digitale indre 
marked, har primært til formål at fremme grænseoverskridende onlinetransmissioner af tv- og 
radioprogrammer ved at udvide princippet om oprindelseslandet til at omfatte sådanne 
transmissioner. Dette princip, der er fastsat i satellit- og kabeldirektivet1, gør det muligt for 
radio- og tv-selskaber, der gør deres tjenester tilgængelige på tværs af grænserne, kun at 
cleare de krævede rettigheder for de relevante områder i én medlemsstat.

Under forhandlingerne om dossieret foreslog Rådet, primært som følge af en foreløbig aftale 
om at ændre retsaktens form fra en forordning til et direktiv, at tilføje artikel 53, stk. 1, i 
TEUF om etableringsretten og artikel 62 i TEUF om den frie udveksling af tjenesteydelser til 
artikel 114 i TEUF om harmonisering på det indre marked, som er det eneste retsgrundlag i 
Kommissionens oprindelige forslag.

Under behandlingen af den tekst, der var resultatet af trepartsforhandlingerne forud for 
Corepers møde den 18. januar 2019, blev henvisningen til artikel 114 i TEUF slettet. Den 
tekst, som Coreper har forelagt Retsudvalget med henblik på dets afstemning om bekræftelse, 
indeholder derfor kun artikel 53, stk. 1, og artikel 62 i TEUF som retsgrundlag for direktivet.

1 Rådets direktiv 93/83/EØF af 27. september 1993 om samordning af visse bestemmelser vedrørende 
ophavsrettigheder og ophavsretsbeslægtede rettigheder i forbindelse med radio- og tv-udsendelse via satellit og 
viderespredning pr. kabel (EFT L 248 af 6.10.1993, s. 15).
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II - Relevante artikler i traktaten

Retsgrundlaget i Kommissionens forslag var artikel 114 i TEUF om harmonisering på det 
indre marked. Den har følgende ordlyd (fremhævelser tilføjet):

Artikel 114
(tidl. artikel 95 i TEF)

1.  Medmindre andet er bestemt i traktaterne, finder følgende bestemmelser 
anvendelse med henblik på virkeliggørelsen af de i artikel 26 fastsatte mål. 
Europa-Parlamentet og Rådet, der træffer afgørelse efter den almindelige 
lovgivningsprocedure og efter høring af Det Økonomiske og Sociale Udvalg, 
vedtager de foranstaltninger med henblik på indbyrdes tilnærmelse af 
medlemsstaternes love og administrative bestemmelser, der vedrører det indre 
markeds oprettelse og funktion. 

2. Stk. 1 finder ikke anvendelse på fiskale bestemmelser, bestemmelser 
vedrørende den frie bevægelighed for personer og bestemmelser vedrørende 
ansattes rettigheder og interesser.

3. Kommissionens forslag i henhold til stk. 1 inden for sundhed, sikkerhed, 
miljøbeskyttelse og forbrugerbeskyttelse skal bygge på et højt 
beskyttelsesniveau under hensyntagen til navnlig enhver ny udvikling baseret 
på videnskabelige kendsgerninger. Inden for deres respektive 
kompetenceområder bestræber Europa-Parlamentet og Rådet sig også på at 
nå dette mål.

4. Hvis en medlemsstat, efter at Europa-Parlamentet og Rådet, Rådet eller 
Kommissionen har vedtaget en harmoniseringsforanstaltning, finder det 
nødvendigt at opretholde nationale bestemmelser, som er begrundet i vigtige 
behov, hvortil der henvises i artikel 36, eller som vedrører miljøbeskyttelse 
eller beskyttelse af arbejdsmiljøet, giver den Kommissionen meddelelse om 
disse bestemmelser og om grundene til deres opretholdelse.

5. Hvis en medlemsstat endvidere med forbehold af stk. 4, efter at Europa-
Parlamentet og Rådet, Rådet eller Kommissionen har vedtaget en 
harmoniseringsforanstaltning, finder det nødvendigt at indføre nationale 
bestemmelser baseret på nyt videnskabeligt belæg vedrørende 
miljøbeskyttelse eller beskyttelse af arbejdsmiljøet på grund af et problem, der 
er specifikt for den pågældende medlemsstat, og som viser sig efter 
vedtagelsen af harmoniseringsforanstaltningen, giver den Kommissionen 
meddelelse om de påtænkte bestemmelser og om grundene til deres indførelse.

6. Kommissionen bekræfter eller forkaster inden seks måneder efter 
meddelelsen som omhandlet i stk. 4 og 5 de pågældende nationale 
bestemmelser efter at have konstateret, om de er et middel til vilkårlig 
forskelsbehandling eller en skjult begrænsning af samhandelen mellem 
medlemsstaterne, og om de udgør en hindring for det indre markeds funktion.
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Hvis Kommissionen ikke har truffet nogen beslutning inden for dette tidsrum, 
betragtes de i stk. 4 og 5 omhandlede nationale bestemmelser som godkendt.

Hvis det er begrundet i spørgsmålets kompleksitet, og hvis der ikke foreligger 
risiko for menneskers sundhed, kan Kommissionen meddele den pågældende 
medlemsstat, at den i dette stykke omhandlede periode kan forlænges med en 
ny periode på indtil seks måneder.

7. Hvis en medlemsstat i medfør af stk. 6 bemyndiges til at opretholde eller 
indføre nationale bestemmelser, der er en undtagelse fra en 
harmoniseringsforanstaltning, undersøger Kommissionen omgående, om den 
skal foreslå en tilpasning af denne foranstaltning.

Artikel 53 i TEUF, der findes i kapitlet om etableringsretten under afsnittet om den frie 
bevægelighed for personer, tjenesteydelser og kapital, og hvis stk. 1 Coreper foreslår at 
medtage i retsgrundlaget, har følgende ordlyd (fremhævelser tilføjet):

Artikel 53
(tidl. artikel 47 i TEF)

1.  For at lette adgangen til at optage og udøve selvstændig 
erhvervsvirksomhed udsteder Europa-Parlamentet og Rådet efter den 
almindelige lovgivningsprocedure direktiver om gensidig anerkendelse af 
eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser samt om 
samordning af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om 
adgang til at optage og udøve selvstændig erhvervsvirksomhed.

2.  For så vidt angår udøvelse af lægegerning eller lignende virksomhed eller 
af farmaceutisk virksomhed, forudsætter den gradvise afskaffelse af 
restriktionerne en samordning af de betingelser, der er opstillet af de 
forskellige medlemsstater for udøvelse af sådanne erhverv.

Artikel 62 i TEUF, der findes i kapitlet om den frie udveksling af tjenesteydelser under 
afsnittet om den frie bevægelighed for personer, tjenesteydelser og kapital, og som Coreper 
foreslår at medtage i retsgrundlaget, har følgende ordlyd:

Artikel 62
(tidl. artikel 55 i TEF)

Bestemmelserne i artiklerne 51-54 finder anvendelse på det i dette kapitel 
omhandlede sagsområde.

III - Retspraksis vedrørende retsgrundlaget

Det fremgår af Domstolens faste retspraksis, at valget af hjemmel for en fællesskabsretsakt 
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skal foretages på grundlag af objektive forhold, som gør det muligt at foretage en 
domstolskontrol, herunder især retsaktens formål og indhold2. Vælges en forkert hjemmel, vil 
den pågældende retsakt derfor kunne annulleres.

Selv om valget af retsgrundlag i princippet ikke bør afhænge af det valg, der er truffet med 
hensyn til tidligere retsakter, skal retsgrundlaget for en retsakt i henhold til fast retspraksis 
fastlægges på grundlag af retsaktens eget formål og indhold, og ikke i lyset af det 
retsgrundlag, som er anvendt ved vedtagelsen af andre EU-retsakter, der eventuelt har 
lignende kendetegn. Når en lovgivningsmæssig retsakt kun er udtænkt som et supplement til 
eller en korrektion af en anden retsakt, uden at det oprindelige mål er blevet ændret, er EU-
lovgiver imidlertid fuldt berettiget til at basere den pågældende retsakt på retsgrundlaget for 
den første retsakt. 3 

Hvad angår flere retsgrundlag skal det fastslås, om forslaget enten:
1. forfølger flere formål eller består af flere led, og det ene af disse kan bestemmes som det 

primære eller fremherskende formål eller led, mens de andre kun er sekundære, eller 
2. samtidig forfølger flere formål eller har flere led, der på en uadskillelig måde er indbyrdes 

forbundne, uden at et af disse formål eller led er sekundært og indirekte i forhold til det 
andet.

Ifølge Domstolens praksis skal retsakten i førstnævnte tilfælde have en enkelt hjemmel, 
nemlig den, der kræves af det primære eller fremherskende formål eller led, mens retsakten i 
sidstnævnte tilfælde vil skulle vedtages med de dertil svarende forskellige hjemmeler4.

IV. Det foreslåede direktivs formål og indhold

Hovedformålet med forslaget er at fremme grænseoverskridende onlinetransmissioner af tv- 
og radioprogrammer ved at udvide princippet om oprindelseslandet til at omfatte sådanne 
transmissioner. Dette princip, der er fastsat i satellit- og kabeldirektivet, gør det muligt for 
radio- og tv-selskaber, der gør deres tjenester tilgængelige på tværs af grænserne, kun at 
cleare de krævede rettigheder for de relevante områder i én medlemsstat.

De vigtigste ændringer til Kommissionens forslag, som der blev opnået enighed om i løbet af 
trepartsforhandlingerne, og som er afspejlet i den foreløbige aftale, vedrører forslagets formål 
og indhold. De pågældende ændringer begrænser omfanget af de typer af tv-programmer, som 
udvidelsen af oprindelseslandet vil gælde for, ligesom der fastsættes mere specifikke 
betingelser for retransmissioner og tilføjes bestemmelser om såkaldt direkte input. 
Sidstnævnte er en teknisk proces, hvorved et radio- og tv-selskab transmitterer sine 
programbærende signaler til distributører, der ikke er radio- og tv-selskaber, på en sådan 
måde, at de programbærende signaler ikke er tilgængelige for offentligheden under den 
pågældende transmission.

2 Sag C-45/86, Kommissionen mod Rådet (generelle toldpræferencer), Sml. 1987, s. 1439, præmis 5; sag C-
440/05, Kommissionen mod Rådet, Sml. 2007 I, s. 9097; sag C-411/06, Kommissionen mod Parlamentet og 
Rådet, Sml. 2009 I, s. 7585.
3 Se dom af 21. juni 2018, Polen mod Parlamentet og Rådet, C-5/16, EU:C:2018:483, præmis 
49 og 69 og den deri nævnte retspraksis.
4 Se sag C-411/06, jf. ovenfor, præmis 46-47.
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Mens Kommissionens forslag bestod af 7 artikler og 19 betragtninger, består den foreløbigt 
aftalte tekst af 14 artikler og 27 betragtninger.

Den nye artikel -1 om genstanden er formuleret således:

Dette direktiv fastsætter regler, der har til formål at øge den 
grænseoverskridende adgang til flere radio- og tv-programmer ved at lette 
clearing af rettigheder til levering af onlinetjenester i tilknytning til 
udsendelse af visse typer af tv- og radioprogrammer og til retransmission af 
tv- og radioprogrammer. Det fastsætter også regler for transmission af radio- 
og tv-programmer gennem processen med direkte input.

I artikel 1 er definitionen af "retransmission" blevet ændret betydeligt for at tage hensyn til de 
aftalte specifikke begrænsninger, og der er tilføjet definitioner af "kontrollerede miljøer" og 
"direkte input".

I artikel 2 fastlægges grænserne for udvidelsen af oprindelseslandet og nogle aspekter, der er 
relevante for fastsættelsen af størrelsen af betalingerne for de rettigheder, der er omfattet af 
anvendelsesområdet, og der henvises til aftalefrihed med hensyn til indførelse af 
begrænsninger i udnyttelsen af disse rettigheder, herunder rettighederne i henhold til Infosoc-
direktivet5.

I artikel 3 om retransmission bestemmes det, at en indehaver (som ikke er et radio- og tv-
selskab) af eneretten til overføring til offentligheden skal give tilladelse til retransmission, og 
at rettighedshaverne kun kan give eller nægte tilladelse til retransmission gennem en kollektiv 
forvaltningsorganisation. Det fastsættes endvidere, hvordan man afgør, hvilken kollektiv 
forvaltningsorganisation der er kompetent under forskellige betingelser og scenarier. Dette 
berører i henhold til betragtning 13 ikke direktivet om kollektiv forvaltning af rettigheder6.

I artikel 4 fastslås det, at artikel 3 ikke finder anvendelse på radio- og tv-selskabers egne 
transmissioner, og at forhandlinger med retransmissionsoperatører skal føres i god tro.

Artikel 4a gør det muligt at anvende mægling som fastsat i satellit- og kabeldirektivet, når der 
ikke er indgået nogen aftale mellem en kollektiv forvaltningsorganisation og en 
retransmissionsoperatør eller et radio- og tv-selskab og en retransmissionsoperatør.

I artikel 4b bestemmes det, at medlemsstaterne kan anvende reglerne om retransmission i det 
foreslåede direktiv og satellit- og kabeldirektivet, når alle transmissioner finder sted på deres 
territorium.

I artikel 4c fastsættes reglerne om direkte input, hvorved radio- og tv-selskabet og 
signaldistributøren anses for at foretage en enkelt overføring til offentligheden, som de skal 
indhente tilladelse til fra rettighedshaverne, og det fastslås i denne artikel, at medlemsstaterne 

5 Direktiv 2001/29/EF af 22. maj 2001 om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede 
rettigheder i informationssamfundet (EFT L 167 af 22.6.2001, s. 10).
6 Direktiv 2014/26/EU om kollektiv forvaltning af ophavsret og beslægtede rettigheder samt multiterritoriale 
licenser for rettigheder til musikværker med henblik på onlineanvendelse i det indre marked (EUT L 84 af 
20.3.2014, s. 72).
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kan anvende reglerne om retransmission i sådanne situationer.

Artikel 4d indeholder en ændring af definitionen af "viderespredning pr. kabel" i satellit- og 
kabeldirektivet med henblik på at tilpasse dette direktiv til disse nye regler.

Artikel 6-7a indeholder afsluttende bestemmelser om revision, gennemførelse, 
overgangsbestemmelser, ikrafttræden og adressater.

Den foreløbigt aftalte tekst adskiller sig derfor væsentligt fra Kommissionens forslag, 
eftersom retsaktens form er blevet ændret fra en forordning til et direktiv, retsaktens 
anvendelsesområde er blevet væsentligt reduceret, og der er medtaget bestemmelser om 
tekniske aspekter, som der ikke oprindeligt var taget hensyn til i forslaget.

V - Fastlæggelse af det korrekte retsgrundlag

Det skal først bemærkes, at satellit- og kabeldirektivet, der fastlagde princippet om 
oprindelseslandet, var baseret på de to retsgrundlag, som er anført i Corepers tekst. Desuden 
var både direktivet om kollektiv forvaltning af rettigheder og direktivet om audiovisuelle 
medietjenester7 baseret på de samme to artikler8. Begge disse direktiver er meget relevante for 
det foreliggende direktiv, da de handler om henholdsvis clearing af rettigheder med kollektive 
forvaltningsorganisationer og ikke-ophavsretsrelaterede aspekter af radio- og tv-spredning.

De seneste to EU-direktiver, der vedrører materiel ophavsretslovgivning, direktivet om 
forældreløse værker9 og forslaget til direktiv om ophavsret på det digitale indre marked10 
(som i øjeblikket er under forhandling), er også baseret på de samme to artikler, men sammen 
med artikel 114 i TEUF om harmonisering på det indre marked.

Juridisk Tjeneste henviser til følgende direktiver på ophavsretsområdet, som alle er blevet 
vedtaget med en lignende kombination af retsgrundlag11: 

Direktiv 93/83/EØF Artikel 57, stk. 2, og artikel 66 i 
TEØF

Direktiv 96/9/EF Artikel 57, stk. 2, artikel 66 og 
artikel 100a i TEF

Direktiv 2000/31/EF Artikel 47, stk. 2, artikel 55 og 
artikel 95 i TEF

Direktiv 2001/29/EF Artikel 47, stk. 2, artikel 55 og 
artikel 95 i TEF

Direktiv 2006/115/EF Artikel 47, stk. 2, artikel 55 og 

7 Direktiv om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne om udbud af 
audiovisuelle medietjenester (EUT L 95 af 15.4.2010, s. 1). Der er for nylig blevet udarbejdet et ajourført 
direktiv om audiovisuelle medietjenester baseret på de samme to artikler.
8 Om end retsgrundlaget for direktivet om kollektiv forvaltning af rettigheder også omfatter artikel 50, stk. 1, i 
TEUF, som fastsætter, at EU-lovgiveren skal udstede direktiver om gennemførelse af etableringsfriheden inden 
for en bestemt erhvervsgren.
9 Direktiv 2012/28/EU om visse tilladte anvendelser af forældreløse værker (EUT L 299 af 27.10.2012, s. 5).
10 COM(2016)0593.
11 Se udtalelse fra Juridisk Tjeneste, SJ-0011/19, punkt 15.
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artikel 95 i TEF
Direktiv 2006/116/EF Artikel 47, stk. 2, artikel 55 og 

artikel 95 i TEF
Direktiv 2010/13/EU Artikel 53, stk. 1, og artikel 62 i 

TEUF.
Direktiv 2012/28/EU Artikel 53, stk. 1, artikel 62 og 

artikel 114 i TEUF
Direktiv 2014/26/EU Artikel 50, stk. 1, artikel 53, stk. 1, 

og artikel 62 i TEUF
Foreslået direktiv om 
ophavsret

Artikel 53, stk. 1, artikel 62 og 
artikel 114 i TEUF

Disse direktiver er alle baseret på de nuværende artikel 53, stk. 1, og artikel 62 i TEUF, og 
nogle er også baseret på det generelle retsgrundlag for harmonisering på det indre marked, 
den nuværende artikel 114 i TEUF12.

Rådet begrunder sletningen af artikel 114 i TEUF fra retsgrundlaget med, at den er en 
konsekvens af omdannelsen af retsakten fra en forordning til et direktiv, idet det understreger, 
at dette på ingen måde ændrer retsaktens indhold eller den procedure, der skal følges i 
forbindelse med dens vedtagelse. Eftersom det foreliggende direktiv kun vedrører 
tjenesteydelser (ligesom satellit- og kabeldirektivet), og eftersom der er et specifikt 
retsgrundlag i TEUF for foranstaltninger til forbedring af det indre markeds funktion for så 
vidt angår tjenesteydelser, er virkningen af de indledende ord i artikel 114 ("Medmindre andet 
er bestemt i traktaterne"), at det eneste relevante retsgrundlag for forslaget er en kombination 
af artikel 53, stk. 1, og artikel 62 i TEUF.

Kombinationen af artikel 53, stk. 1, og artikel 62 udgør det specifikke retsgrundlag, der giver 
Unionen beføjelse til at vedtage direktiver for at sikre den frie udveksling af tjenesteydelser, 
som er sikret i traktaterne, ved en indbyrdes tilnærmelse af de gældende nationale 
lovgivninger13.

Det er muligt at anvende artikel 114 i TEUF som retsgrundlag for at undgå, at der fremover 
opstår hindringer for samhandelen, som skyldes en uensartet udvikling af de nationale 
lovgivninger. Det skal dog være sandsynligt, at sådanne hindringer vil opstå, og den 
pågældende foranstaltning skal have til formål at forebygge dem. Disse betragtninger gælder 
ligeledes for fortolkningen af artikel 53, stk. 1, i traktaten sammenholdt med artikel 62, der 
ligeledes har til formål at tillægge EU-lovgiver en specifik kompetence til at vedtage 
foranstaltninger til forbedring af det indre markeds funktion14.

Som beskrevet ovenfor er formålet med og indholdet af den foreløbige aftale om det 
foreliggende direktiv at øge den grænseoverskridende onlineadgang til radio- og tv-
programmer ved at lette clearing af rettigheder til levering af onlinetjenester i tilknytning til 
sådanne udsendelser og retransmission heraf, samtidig med at der også fastsættes en sådan 

12 Bemærk, at EF-traktatens artikler blev omnummereret med Amsterdamtraktatens ikrafttræden den 1. maj 
1999. Artikel 57, stk. 2, artikel 66 og artikel 100a i TEF blev da til artikel 47, stk. 2, artikel 55 og artikel 95 i 
TEF, som i dag svarer til artikel 53, stk. 1, artikel 62 og artikel 114 i TEUF.
13 Se Domstolens dom af 30. maj 1989, C-242/87, Kommissionen mod Rådet, EU:C:1989:217, præmis 14.
14 Se dommen i sag C-376/98, Tyskland mod Kommissionen, EU:C:2000:544, præmis 87.
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bestemmelse angående direkte input. Eftersom dette sker ved at ændre og udvide anvendelsen 
af satellit- og kabeldirektivet, som er baseret på forgængerne til artikel 53, stk. 1, og artikel 62 
i TEUF, kan det hævdes, at det foreliggende direktiv er udtænkt som et supplement til en 
anden retsakt, uden at det oprindelige mål er blevet ændret, og EU-lovgiver er derfor i 
overensstemmelse med den ovenfor citerede retspraksis fuldt berettiget til at basere den 
pågældende retsakt på retsgrundlaget for den første retsakt. Dette synspunkt får yderligere 
vægt, når man tager i betragtning, at den foreliggende retsakt nu også har form af et direktiv i 
stedet for en forordning som oprindeligt foreslået15. 

Desuden fastslås det i den ovenfor citerede retspraksis om dobbelt retsgrundlag, at hvis en 
retsakt har flere formål eller består af flere led, og det ene af disse kan bestemmes som det 
primære eller fremherskende, mens de andre kun er sekundære, skal retsakten have en enkelt 
hjemmel, nemlig den, der kræves af det primære eller fremherskende formål eller led. 
Eftersom formålet med og indholdet af den foreløbige aftale om det foreliggende direktiv 
vedrører grænseoverskridende adgang til radio- og tv-programmer, synes det nødvendigt at 
anvende artikel 53, stk. 1, og artikel 62 i TEUF , da de tilsammen udgør retsgrundlaget for 
den frie udveksling af tjenesteydelser under afsnittet om den frie bevægelighed for personer, 
tjenesteydelser og kapital i TEUF. Det vil derfor ikke være nødvendigt at henvise til det 
generelle retsgrundlag vedrørende harmonisering på det indre marked i artikel 114 i TEUF, da 
dette formål med direktivet kun er sekundært i forhold til det fremherskende formål med 
direktivet om at sikre den frie udveksling af tjenesteydelser.

Eftersom der altså er et specifikt retsgrundlag for foranstaltninger til forbedring af det indre 
markeds funktion for så vidt angår tjenesteydelser, og eftersom forslaget kun vedrører 
tjenesteydelser, er virkningen af de indledende ord i artikel 114 ("Medmindre andet er bestemt 
i traktaterne"), at det eneste relevante retsgrundlag for forslaget er en kombination af artikel 
53, stk. 1, og artikel 62 i TEUF. Selv om det er rigtigt, at tilføjelsen af artikel 114 i TEUF 
udgør en rent formel fejl, der altså ikke vil medføre, at retsakten annulleres16, står det alligevel 
fast, at den vil være overflødig.

VI - Konklusion og henstilling

På baggrund af ovenstående analyse udgør artikel 53, stk. 1, og artikel 62 i TEUF det 
relevante retsgrundlag for forslaget.

På mødet den 23. januar 2019 vedtog Retsudvalget således enstemmigt17, med 21 stemmer 
for, at henstille til Retsudvalget at tilslutte sig det ovennævnte retsgrundlag med henblik på 
afstemningen om teksten i den foreløbige aftale som foreslået i den tekst, som Coreper vedtog 
den 18. januar 2019.

15 Se udtalelse fra Juridisk Tjeneste, SJ-0011/19, punkt 21.
16 Se f.eks. sag C-491/01, British American Tobacco, EU:C:2002:741, præmis 103-111.
1717 Til stede ved den endelige afstemning: Pavel Svoboda (formand), Mady Delvaux (næstformand), Jean-Marie 
Cavada (næstformand), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (næstformand), Gilles Lebreton (ordfører for 
udtalelse), Max Andersson, Marie-Christine Boutonnet, Rosa Estaràs Ferragut, Luis de Grandes Pascual, Pascal 
Durand, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Angelika Niebler, Julia Reda, 
Evelyn Regner, Virginie Rozière, József Szájer, Axel Voss, Tiemo Wölken, Francis Zammit Dimech, Kosma 
Złotowski, Tadeusz Zwiefka.
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