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Sen jälkeen kun Coreperissa oli 18. tammikuuta 2019 hyväksytty luonnos kokonaisvaltaiseksi 
kompromissipaketiksi tästä asiasta, sen puheenjohtaja lähetti oikeudellisten asioiden 
valiokunnalle kirjeen yhdessä paketin tekstin kanssa. Oikeusperustaa lukuun ottamatta teksti 
oli sama kuin kolmikantaneuvottelujen perusteella tehdyn väliaikaisen sopimuksen teksti. 
Coreperin ehdottama uusi oikeusperusta on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
(SEUT) 53 artiklan 1 kohta ja 62 artikla. 

Oikeudellisten asioiden valiokunta antoi työjärjestyksen 39 artiklan 3 kohdan mukaisesti 
lausunnon oikeusperustan asianmukaisuudesta ennen äänestystä väliaikaisen sopimuksen 
vahvistamisesta 23. tammikuuta 2019 pitämässään kokouksessa.

I – Tausta

Ehdotuksella, joka on osa tekijänoikeuspakettia, jonka komissio esitteli vuonna 2016 osana 
tekijänoikeuksien uudistusta digitaalisten sisämarkkinoiden perustamisen yhteydessä, pyritään 
ensisijaisesti helpottamaan televisio- ja radio-ohjelmien rajatylittäviä verkkolähetyksiä 
soveltamalla alkuperämaaperiaatetta myös näihin lähetyksiin. Periaate, joka vahvistetaan 
satelliitti- ja kaapelidirektiivissä1, mahdollistaa lähetystoimintaa harjoittaville organisaatioille, 
jotka tarjoavat palvelujaan rajojen yli, kyseisillä alueilla vaadittujen oikeuksien hankkimisen 
vain yhdessä jäsenvaltiossa.

Väliaikaisessa sopimuksessa säädös muutettiin asetuksesta direktiiviksi, minkä seurauksena 
neuvosto ehdotti asiaa koskevissa neuvotteluissa, että siihen lisätään SEUT-sopimuksen 
sijoittautumisoikeutta koskeva 53 artiklan 1 kohta ja palvelujen tarjoamisen vapautta koskeva 
62 artikla sisämarkkinoiden yhdenmukaistamista koskevan 114 artiklan lisäksi, joka oli ainoa 
oikeusperusta komission ehdotuksessa.

Kun kolmikantaneuvotteluissa laadittua tekstiä valmisteltiin 18. tammikuuta 2019 pidettävää 
Coreperin kokousta varten, viittaus SEUT-sopimuksen 114 artiklaan poistettiin. Teksti, jonka 
Coreper toimitti oikeudellisten asioiden valiokunnalle vahvistamista koskevaan äänestykseen, 
sisälsi näin ollen direktiivin oikeusperustana vain SEUT-sopimuksen 53 artiklan 1 kohdan ja 
62 artiklan.

II – Asiaa koskevat perussopimuksen artiklat

Komission ehdotuksessa oikeusperusta oli SEUT-sopimuksen 114 artikla sisämarkkinoiden 
yhdenmukaistamisesta. Sen sanamuoto on seuraavanlainen (alleviivaus lisätty):

114 artikla
(aiempi EY-sopimuksen 95 artikla)

1. Jollei perussopimuksissa toisin määrätä, 26 artiklassa tarkoitettujen 
tavoitteiden toteuttamiseksi sovelletaan seuraavia määräyksiä. Euroopan 
parlamentti ja neuvosto toteuttavat tavallista lainsäätämisjärjestystä 

1 Neuvoston direktiivi 93/83/ETY, annettu 27 päivänä syyskuuta 1993, tiettyjen satelliitin välityksellä 
tapahtuvaan yleisradiointiin ja kaapeleitse tapahtuvaan edelleen lähettämiseen sovellettavien tekijänoikeutta sekä 
lähioikeuksia koskevien sääntöjen yhteensovittamisesta (EYVL L 248, 6.10.1993, s. 15).



RR\1140488FI.docx 3/10 PE604.674v02-00

FI

noudattaen ja talous- ja sosiaalikomiteaa kuultuaan sisämarkkinoiden 
toteuttamista ja toimintaa koskevat toimenpiteet jäsenvaltioiden lakien, 
asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämiseksi. 

2. Mitä 1 kohdassa määrätään, ei sovelleta veroja, henkilöiden vapaata 
liikkuvuutta eikä työntekijöiden oikeuksia tai etuja koskeviin säännöksiin tai 
määräyksiin.

3. Komissio perustaa 1 kohdassa tarkoitetut, terveyttä, turvallisuutta, 
ympäristönsuojelua tai kuluttajansuojaa koskevat ehdotuksensa suojelun 
korkeaan tasoon ottaen erityisesti huomioon kaiken tieteelliseen tietoon 
perustuvan uuden kehityksen. Myös Euroopan parlamentti ja neuvosto 
pyrkivät kumpikin toimivaltansa rajoissa tähän tavoitteeseen.

4. Jos sen jälkeen, kun Euroopan parlamentti ja neuvosto, neuvosto tai 
komissio on toteuttanut yhdenmukaistamistoimenpiteen, jäsenvaltio pitää 
tärkeistä 36 artiklassa tarkoitetuista taikka ympäristön tai työympäristön 
suojelua koskevista syistä tarpeellisena pitää voimassa kansalliset 
säännöksensä tai määräyksensä, jäsenvaltio antaa nämä säännökset ja 
määräykset sekä perusteet niiden voimassa pitämiselle tiedoksi komissiolle.

5. Jos sen jälkeen, kun Euroopan parlamentti ja neuvosto, neuvosto tai 
komissio on toteuttanut yhdenmukaistamistoimenpiteen, jäsenvaltio lisäksi 
pitää tarpeellisena ottaa käyttöön uuteen, ympäristönsuojelua tai 
työympäristön suojelua koskevaan tieteelliseen näyttöön perustuvia 
kansallisia säännöksiä tai määräyksiä kyseisen jäsenvaltion erityisten 
ongelmien vuoksi, jotka ovat ilmenneet yhdenmukaistamistoimenpiteen 
toteuttamisen jälkeen, jäsenvaltio antaa suunnitellut säännökset ja 
määräykset sekä niiden käyttöönottamisen perusteet tiedoksi komissiolle, 
edellä sanotun kuitenkaan rajoittamatta 4 kohdan soveltamista.

6. Komissio hyväksyy tai hylkää kyseiset kansalliset säännökset tai 
määräykset kuuden kuukauden kuluessa 4 ja 5 kohdassa tarkoitetuista 
tiedoksi antamisista todettuaan ensin, ovatko ne keino mielivaltaiseen 
syrjintään tai jäsenvaltioiden välisen kaupan peiteltyyn rajoittamiseen ja 
muodostavatko ne esteen sisämarkkinoiden toiminnalle.

Jollei komissio tee päätöstä määräajan kuluessa, 4 ja 5 kohdassa tarkoitettuja 
kansallisia säännöksiä tai määräyksiä pidetään hyväksyttyinä.

Komissio voi ilmoittaa kyseiselle jäsenvaltiolle, että tässä kohdassa määrättyä 
määräaikaa voidaan pidentää edelleen kuudella kuukaudella, jos se on 
perusteltua asian monitahoisuuden vuoksi eikä määräajan pidentäminen 
vaaranna ihmisten terveyttä.

7. Jos jäsenvaltio on 6 kohdan mukaisesti oikeutettu pitämään voimassa tai 
ottamaan käyttöön yhdenmukaistamistoimenpiteestä poikkeavia kansallisia 
säännöksiä tai määräyksiä, komissio tutkii viipymättä, onko sillä syytä 
ehdottaa kyseisen toimenpiteen mukauttamista.
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SEUT-sopimuksen 53 artiklan, joka on henkilöiden, palvelujen ja pääomien vapaata 
liikkuvuutta koskevan osaston sijoittautumisoikeutta koskevassa luvussa ja jonka ensimmäistä 
kohtaa Coreper ehdottaa sisällytettäväksi oikeusperustaan, sanamuoto on seuraavanlainen 
(alleviivaus lisätty):

53 artikla
(aiempi EY-sopimuksen 47 artikla)

1. Helpottaakseen itsenäiseksi ammatinharjoittajaksi ryhtymistä ja toimintaa 
itsenäisenä ammatinharjoittajana Euroopan parlamentti ja neuvosto antavat 
tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen direktiivejä tutkintotodistusten, 
todistusten ja muiden muodollista kelpoisuutta osoittavien asiakirjojen 
vastavuoroisesta tunnustamisesta sekä itsenäiseksi ammatinharjoittajaksi 
ryhtymistä ja toimintaa itsenäisenä ammatinharjoittajana koskevien 
jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten 
yhteensovittamisesta.

2. Lääkärinammattia, lääketieteeseen liittyviä ammatteja ja apteekkialan 
ammatteja koskevien rajoitusten asteittainen poistaminen riippuu niiden 
harjoittamisen edellytysten yhteensovittamisesta eri jäsenvaltioissa.

SEUT-sopimuksen 62 artiklan, joka on henkilöiden, palvelujen ja pääomien vapaata 
liikkuvuutta koskevan osaston palvelujen tarjoamisen vapautta koskevassa luvussa ja jota 
Coreper ehdottaa sisällytettäväksi oikeusperustaan, sanamuoto on seuraavanlainen:

62 artikla
(aiempi EY-sopimuksen 55 artikla)

Mitä 51–54 artiklassa määrätään, sovelletaan tässä luvussa tarkoitettuihin 
kysymyksiin.

III – Oikeusperustaa koskeva oikeuskäytäntö

Unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan ”yhteisön toimen 
oikeudellisen perustan valinnan on perustuttava objektiivisiin seikkoihin, jotka voivat olla 
tuomioistuimen suorittaman valvonnan kohteena ja joihin kuuluvat erityisesti toimen tarkoitus 
ja sisältö”2. Säädös voidaan näin ollen kumota sillä perusteella, että sille on valittu väärä 
oikeusperusta.

Oikeusperustan valinnan ei periaatteessa pitäisi riippua aiempien säädösten osalta tehdyistä 
valinnoista, ja vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan säädöksen oikeusperusta on 

2 Asia C-45/86, komissio v. neuvosto (yleinen tullietuusjärjestelmä), Kok. 1987, s. 1439, 5 kohta; asia C-440/05, 
komissio v. neuvosto, Kok. 2007, s. I-9097; asia C-411/06, komissio v. parlamentti ja neuvosto, Kok. 2009, s. I-
7585.
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määritettävä ottaen huomioon säädöksen oma tavoite ja sisältö eikä muita sellaisia unionin 
säädöksiä hyväksyttäessä käytettyä oikeusperustaa, joilla saattaa tietyissä tapauksissa olla 
samanlaisia piirteitä. Jos lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävällä säädöksellä kuitenkin 
vain täydennetään tai korjataan toista säädöstä muuttamatta alkuperäistä tavoitetta, unionin 
lainsäätäjällä on täysi oikeus käyttää viimeksi mainitun säädöksen oikeusperustana 
ensimmäisen säädöksen oikeusperustaa. 3 

Kun on kyse useammasta oikeusperustasta, on vahvistettava,
1. pyritäänkö ehdotuksella useaan tavoitteeseen tai onko siinä useita osatekijöitä, joista yhtä 

voidaan pitää pääasiallisena tai määräävänä tarkoituksena tai osatekijänä ja muita 
toissijaisina; tai 

2. pyritäänkö sillä samanaikaisesti useampaan tarkoitukseen tai onko siinä useampia 
osatekijöitä, joita ei voida erottaa toisistaan ja joista mikään ei ole toiseen nähden 
toisarvoinen ja välillinen.

Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan ensimmäisessä tapauksessa säädöksessä on 
käytettävä yhtä oikeusperustaa, toisin sanoen sitä, jota pääasiallinen tai määräävä tarkoitus tai 
osatekijä edellyttää, ja toisessa tapauksessa säädöksessä on käytettävä useaa eri 
oikeusperustaa4.

IV – Ehdotetun direktiivin tavoite ja sisältö

Ehdotuksen päätavoitteena on helpottaa televisio- ja radio-ohjelmien rajatylittäviä 
verkkolähetyksiä soveltamalla alkuperämaaperiaatetta myös näihin lähetyksiin. Periaate, joka 
vahvistetaan satelliitti- ja kaapelidirektiivissä, mahdollistaa lähetystoimintaa harjoittaville 
organisaatioille, jotka tarjoavat palvelujaan rajojen yli, kyseisillä alueilla vaadittujen 
oikeuksien hankkimisen vain yhdessä jäsenvaltiossa.

Tärkeimmät muutokset, joita kolmikantaneuvotteluissa päätettiin tehdä komission 
ehdotukseen ja jotka ovat väliaikaisessa sopimuksessa, koskevat ehdotuksen tavoitetta ja 
sisältöä. Kyseisillä muutoksilla vähennetään televisio-ohjelmatyyppejä, joihin 
alkuperämaaperiaatteen laajentamista sovelletaan, annetaan tarkempia ehtoja, joiden mukaan 
edelleenlähetyksiä voidaan toteuttaa, ja lisätään niin kutsuttua suoraa siirtoa koskevia 
säännöksiä. Viimeksi mainittu on tekninen prosessi, jonka avulla lähetystoimintaa harjoittava 
organisaatio lähettää ohjelmasignaalinsa muille kuin lähetystoimintaa harjoittaville 
organisaatioille siten, että ohjelmasignaalit eivät ole yleisön saatavilla siirron aikana.

Kun komission ehdotus koostui 7 artiklasta ja 19 johdanto-osan kappaleesta, alustavasti 
sovittu teksti koostuu 14 artiklasta ja 27 johdanto-osan kappaleesta.

Uusi kohdetta koskeva -1 artikla on muotoiltu seuraavasti:

Tässä direktiivissä vahvistetaan säännöt, joilla pyritään lisäämään radio- ja 
televisio-ohjelmien rajatylittävää saatavuutta helpottamalla oikeuksien 

3 Ks. 21. kesäkuuta 2018 annettu tuomio asiassa Puola v. parlamentti ja neuvosto, C-5/16, EU:C:2018:483, s. 49 
ja 69 ja siinä mainittu oikeuskäytäntö.
4 Ks. edellä mainittu asia C-411/06, 46–47 kohta.
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hankkimista tiettyjen televisio- ja radio-ohjelmatyyppien lähetyksiin liittyvien 
verkkopalvelujen tarjoamiseen sekä televisio- ja radio-ohjelmien 
edelleenlähetykseen. Siinä vahvistetaan myös säännöt, jotka koskevat radio- 
ja televisio-ohjelmien lähettämistä suoralla siirrolla.

Direktiivin 1 artiklassa olevaa ”edelleenlähetyksen” määritelmää on muutettu perusteellisesti 
sovittujen erityisrajoitusten huomioon ottamiseksi, ja tekstiin on lisätty ”hallinnoidun 
ympäristön” ja ”suoran siirron” määritelmät.

Direktiivin 2 artiklassa annetaan alkuperämaan periaatteen laajentamisen soveltamisalaa 
koskevat rajoitukset ja soveltamisalaan kuuluvista oikeuksista maksettavien korvausten 
määrittämiseen liittyvät näkökohdat, ja siinä viitataan sopimusvapauteen, joka koskee 
kyseisten oikeuksien käyttöön liittyviä rajoituksia, mukaan lukien ne, jotka annetaan 
tietoyhteiskuntadirektiivissä5.

Direktiivin 3 artiklassa edelleenlähetyksestä säädetään, että haltijan (muu kuin 
lähetystoiminnan harjoittaja), jolla on yksinoikeus yleisölle välittämiseen, on annettava lupa 
edelleenlähetykseen ja että oikeudenhaltijat voivat sallia tai evätä edelleenlähetyksen vain 
yhteishallinnointiorganisaation kautta. Kyseisessä artiklassa säädetään myös siitä, miten 
määritetään, millä yhteishallinnointiorganisaatiolla on toimivalta eri olosuhteissa ja 
tilanteissa. Johdanto-osan 13 kappaleen mukaan tämä ei vaikuta oikeuksien kollektiivista 
hallinnointia koskevan direktiivin6 soveltamiseen.

Direktiivin 4 artiklassa säädetään, että 3 artiklaa ei sovelleta lähetystoimintaa harjoittavien 
organisaatioiden omiin lähetyksiin ja että neuvottelut edelleenlähetyksen harjoittajien kanssa 
on käytävä vilpittömästi.

Direktiivin 4 a artiklassa annetaan mahdollisuus välittäjän käyttämiseen, kuten satelliitti- ja 
kaapelidirektiivissä säädetään, jos yhteishallinnointiorganisaation ja edelleenlähetyksen 
harjoittajan tai lähetystoimintaa harjoittavan organisaation ja edelleenlähetyksen harjoittajan 
välillä ei ole tehty sopimusta.

Direktiivin 4 b artiklassa säädetään, että jäsenvaltiot voivat soveltaa ehdotetussa direktiivissä 
ja satelliitti- ja kaapelidirektiivissä edelleenlähetyksestä annettuja sääntöjä, jos kaikki 
lähetykset tapahtuvat niiden alueella.

Direktiivin 4 c artiklassa annetaan suoraa siirtoa koskevat säännöt, joiden mukaan 
lähetystoiminnan harjoittaja ja signaalin jakelija katsotaan osaksi samaa yleisölle välittämistä, 
johon niiden on saatava lupa oikeudenhaltijoilta, ja artiklassa säädetään, että jäsenvaltiot 
voivat soveltaa tällaisissa tilanteissa edelleenlähetystä koskevia sääntöjä.

Direktiivin 4 d artiklassa muutetaan satelliitti- ja kaapelidirektiivissä olevaa 
”edelleenlähetyksen kaapeleitse” määritelmää kyseisen direktiivin mukauttamiseksi näihin 
uusiin sääntöihin.

5 Direktiivi 2001/29/EY tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta 
tietoyhteiskunnassa (EYVL L 167, 22.6.2001, s. 10).
6 Direktiivi 2014/26/EU tekijänoikeuden ja lähioikeuksien kollektiivisesta hallinnoinnista sekä usean valtion 
alueen kattavasta musiikkiteosten oikeuksien lisensioinnista verkkokäyttöä varten sisämarkkinoilla (EUVL L 84, 
20.3.2014, s. 72).
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Direktiivin 6 ja 7 a artiklassa annetaan loppusäännökset uudelleentarkastelusta, saattamisesta 
osaksi kansallista lainsäädäntöä, siirtymäsäännöksistä, voimaantulosta ja vastaanottajista.

Alustavasti sovittu teksti eroaa näin ollen huomattavasti komission ehdotuksesta ottaen 
huomioon, että säädöksen muoto muutettiin asetuksesta direktiiviksi, säädöksen soveltamisala 
oli paljon suppeampi ja direktiiviin sisällytettiin säännöksiä teknisestä näkökohdasta, jota 
ehdotuksessa ei alun perin käsitelty.

V – Asianmukaisen oikeusperustan määrittäminen

Aluksi on todettava, että satelliitti- ja kaapelidirektiivi, jossa alkuperämaaperiaate 
vahvistetaan, perustui kahteen oikeusperustaan, jotka esitettiin Coreperin tekstissä. Myös 
oikeuksien kollektiivista hallinnointia koskeva direktiivi ja audiovisuaalisia mediapalveluja 
koskeva direktiivi7 perustuivat samoihin kahteen artiklaan8. Molemmat näistä direktiiveistä 
ovat olennaisia käsillä olevan direktiivin kannalta, koska niissä käsitellään 
yhteishallinnointiorganisaatioiden oikeuksien selvittämistä ja lähetystoiminnan muita kuin 
tekijänoikeuksiin liittyviä näkökohtia.

Kaksi viimeistä EU:n direktiiviä, jotka liittyvät aineelliseen tekijänoikeuslainsäädäntöön, 
orpoteoksia koskeva direktiivi9 ja ehdotus direktiiviksi tekijänoikeudesta digitaalisilla 
sisämarkkinoilla10 (josta neuvotellaan parhaillaan), perustuivat myös samoihin kahteen 
artiklaan, mutta yhdessä sisämarkkinoiden yhdenmukaistamista koskevan SEUT-sopimuksen 
114 artiklan kanssa.

Oikeudellinen yksikkö viittaa seuraaviin tekijänoikeuksiin liittyviin direktiiveihin, jotka 
kaikki on hyväksytty samankaltaisen oikeusperustojen yhdistelmän perusteella11: 

Direktiivi 93/83/ETY EY-sopimuksen 57 artiklan 2 kohta 
ja 66 artikla

Direktiivi 96/9/EY EY-sopimuksen 57 artiklan 2 
kohta, 66 ja 100 a artikla

Direktiivi 2000/31/EY EY-sopimuksen 47 artiklan 
2 kohta, 55 ja 95 artikla

Direktiivi 2001/29/EY EY-sopimuksen 47 artiklan 
2 kohta, 55 ja 95 artikla

Direktiivi 2006/115/EY EY-sopimuksen 47 artiklan 
2 kohta, 55 ja 95 artikla

Direktiivi 2006/116/EY EY-sopimuksen 47 artiklan 

7 Direktiivi audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoamista koskevien jäsenvaltioiden tiettyjen lakien, asetusten ja 
hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (EUVL L 95, 15.4.2010, s. 1). Audiovisuaalisia mediapalveluja 
koskeva direktiivi on äskettäin ajantasaistettu, ja se perustuu samoihin kahteen artiklaan.
8 Oikeuksien kollektiivista hallinnointia koskeva direktiivi sisältää myös SEUT-sopimuksen 50 artiklan 
1 kohdan, jossa määrätään, että EU:n lainsäätäjän on annettava direktiivein säännöksiä sijoittautumisvapauden 
toteuttamiseksi tietyllä toimialalla.
9 Direktiivi 2012/28/EU orpoteosten tietyistä sallituista käyttötarkoituksista (EUVL L 299, 27.10.2012, s. 5).
10 COM(2016)0593.
11 Katso oikeudellisen yksikön lausunto, SJ-0011/19, 15 kohta.
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2 kohta, 55 ja 95 artikla
Direktiivi 2010/13/EU SEUT 53 artiklan 1 kohta ja 

62 artikla
Direktiivi 2012/28/EU SEUT 53 artiklan 1 kohta, 62 ja 

114 artikla
Direktiivi 2014/26/EU SEUT 50 artiklan 1 kohta, 

53 artiklan 1 kohta ja 62 artikla
Ehdotettu 
tekijänoikeusdirektiivi

SEUT 53 artiklan 1 kohta, 62 ja 
114 artikla

Kaikki nämä direktiivit perustuvat nykyisiin SEUT-sopimuksen 53 artiklan 1 kohtaan ja 
62 artiklaan, ja jotkut perustuvat myös sisämarkkinoiden yhdenmukaistamista koskevaan 
yleiseen oikeusperustaan, joka on nykyään SEUT-sopimuksen 114 artikla12.

Neuvosto perustelee SEUT-sopimuksen 114 artiklan poistamista oikeusperustasta sillä, että 
säädös muutettiin asetuksesta direktiiviksi, mutta korostaa samalla, ettei se millään tavoin 
muuta säädöksen asiasisältöä tai menettelyä, jota sen hyväksymisen jälkeen noudatetaan. 
Koska tämä direktiivi koskee vain palveluja (samalla tavalla kuin satelliitti- ja 
kaapelidirektiivi) ja koska SEUT-sopimuksessa on erityinen oikeusperusta toimenpiteille, 
joilla pyritään parantamaan palvelujen sisämarkkinoiden toimintaa, 114 artiklan 
johdantosanat (”jollei perussopimuksissa toisin määrätä”) vaikuttavat siten, että ehdotuksen 
ainoa asianmukainen oikeusperusta on 53 artiklan 1 kohdan ja 62 artiklan yhdistelmä.

Mainittujen 53 artiklan 1 kohdan ja 62 artiklan yhdistelmä muodostaa erityisen 
oikeusperustan, joka oikeuttaa unionin antamaan direktiivejä perussopimuksissa taatun 
palvelujen vapaan tarjoamisen varmistamiseksi lähentämällä sovellettavaa kansallista 
lainsäädäntöä13.

SEUT-sopimuksen 114 artiklan käyttö oikeusperustana on mahdollista, kun pyritään estämään 
kansallisen lainsäädännön kirjavasta kehityksestä johtuvien tulevien kaupan esteiden 
syntyminen. Tällaisten esteiden on kuitenkin oltava todennäköisiä, ja kyseisellä 
toimenpiteellä on voitava estää niiden muodostuminen. Nämä pohdinnat koskevat myös 
SEUT-sopimuksen 53 artiklan 1 kohdan tulkintaa luettuna yhdessä 62 artiklan kanssa; myös 
näiden säännösten tavoitteena on antaa unionin lainsäätäjälle erityistä toimivaltaa hyväksyä 
toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on sisämarkkinoiden toiminnan parantaminen14.

Kuten edellä kuvataan, käsillä olevaa direktiiviä koskevan väliaikaisen sopimuksen 
tavoitteena ja sisältönä on lisätä radio- ja televisio-ohjelmien rajatylittävää saatavuutta 
verkossa helpottamalla niiden lähetyksiin liittyvien verkkopalvelujen ja niiden 
edelleenlähetysten oikeuksien hankkimista samalla kun annetaan vastaava säännös myös 
suorasta siirrosta. Koska tämä tehdään muuttamalla ja laajentamalla satelliitti- ja 
kaapelidirektiivin, joka perustuu SEUT-sopimuksen 53 artiklan 1 kohtaa ja 62 artiklaa 
edeltäneisiin artikloihin, soveltamista, voidaan katsoa, että käsillä olevalla direktiivillä 

12 Huomaa, että Amsterdamin sopimuksen tultua voimaan 1. toukokuuta 1999 EY-sopimuksen artiklat 
numeroitiin uudelleen. EY-sopimuksen 57 artiklan 2 kohdasta, 66 ja 100 a artiklasta tuli silloin 47 artiklan 
2 kohta, 55 ja 95 artikla, jotka vastaavat nykyään SEUT-sopimuksen 53 artiklan 1 kohtaa, 62 ja 114 artiklaa.
13 Ks. tuomioistuimen tuomio 30.5.1989 asiassa C-242/87, komissio v. neuvosto, EU:C:1989:217, 14 kohta.
14 Ks. tuomio asiassa C-376/98, Saksa v. parlamentti ja neuvosto, EU:C:2000:544, 87 kohta.
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täydennetään toista säädöstä muuttamatta alkuperäistä tavoitetta, ja EU:n lainsäätäjällä on 
edellä mainitun oikeuskäytännön mukaisesti täysi oikeus käyttää viimeksi mainitun säädöksen 
oikeusperustana ensimmäisen säädöksen oikeusperustaa. Tällainen kanta saa lisää painoa, kun 
otetaan huomioon, että myös tämä säädös annetaan nyt direktiivin muodossa eikä asetuksena, 
kuten alun perin ehdotettiin15. 

Edellä mainitussa kahden oikeusperustan käyttöä koskevassa oikeuskäytännössä todetaan, että 
jos säädöksellä pyritään useaan tavoitteeseen tai siinä on useita osatekijöitä, joista yhtä 
voidaan pitää pääasiallisena tai määräävänä tarkoituksena tai osatekijänä, kun taas toinen on 
ainoastaan toissijainen, on käytettävä yhtä oikeusperustaa, toisin sanoen sitä, jota toimen 
pääasiallinen tai määräävä tarkoitus tai osatekijä edellyttää. Koska tämän direktiivin tavoite ja 
sisältö liittyvät radio- ja televisio-ohjelmien rajatylittävään saatavuuteen, vaikuttaisi 
tarpeelliselta käyttää SEUT-sopimuksen 53 artiklan 1 kohtaa ja 62 artiklaa, koska ne 
muodostavat yhdessä oikeusperustan palvelujen tarjoamisen vapaudelle SEUT-sopimuksen 
henkilöiden, palvelujen ja pääomien vapaata liikkuvuutta koskevassa osastossa. Viittaus 
sisämarkkinoiden yhdenmukaistamista koskevaan yleiseen oikeusperustaan SEUT-
sopimuksen 114 artiklassa ei siksi olisi tarpeellinen, koska direktiivin tämä tarkoitus on 
ainoastaan toissijainen verrattuna direktiivin määräävään tarkoitukseen varmistaa palvelujen 
tarjoamisen vapaus.

Koska toimenpiteille, joiden tarkoituksena on palvelujen sisämarkkinoiden toiminnan 
parantaminen, on erityinen oikeusperusta, ja koska ehdotus koskee ainoastaan palveluja, 
114 artiklan johdantosanat (”jollei perussopimuksissa toisin määrätä”) vaikuttavat siten, että 
ehdotuksen ainoa asianmukainen oikeusperusta on 53 artiklan 1 kohdan ja 62 artiklan 
yhdistelmä. Vaikka onkin totta, että SEUT-sopimuksen 114 artiklan lisäämisessä 
oikeusperustaksi olisi kyse vain muodollisesta puutteesta, joka ei johtaisi säädöksen 
kumoamiseen16, se olisi kuitenkin tarpeetonta.

VI – Päätelmä ja suositus

Edellä esitetyn arvion valossa SEUT-sopimuksen 53 artiklan 1 kohta ja 62 artikla ovat 
asianmukainen oikeusperusta ehdotukselle.

Oikeudellisten asioiden valiokunta päätti kokouksessaan 23. tammikuuta 2019 
yksimielisesti17, äänin 21 puolesta, suositella, että oikeudellisten asioiden valiokunta 
hyväksyy edellä mainitun oikeusperustan silmällä pitäen äänestystä väliaikaisen sopimuksen 
tekstistä, kuten Coreperin 18. tammikuuta 2019 hyväksymässä tekstissä ehdotetaan.

15 Ks. oikeudellisen yksikön lausunto, SJ-0011/19, 21 kohta.
16 Ks. tilanteen havainnollistamiseksi asia C-491/01, British American Tobacco, EU:C:2002:741, 103–111 kohta.
1717 Lopullisessa äänestyksessä olivat läsnä seuraavat jäsenet: Pavel Svoboda (puheenjohtaja), Mady Delvaux 
(varapuheenjohtaja), Jean-Marie Cavada (varapuheenjohtaja), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 
(varapuheenjohtaja), Gilles Lebreton (valmistelija), 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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Kunnioittavasti

Pavel Svoboda

(Koskee kaikkia kieliversioita.)


