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Tárgy:  Vélemény a műsorszolgáltató szervezetek egyes online közvetítéseire, 
valamint televíziós és rádiós műsorok továbbközvetítésére alkalmazandó 
szerzői jogok és szerzői joggal szomszédos jogok gyakorlására vonatkozó 
szabályok megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre 
irányuló javaslat jogalapjáról (COM(2016)0594 – C8-0384/2016 – 
2016/0284(COD))

Tisztelt Elnök Úr!

Miután 2019. január 18-án a Coreperben megállapodás született a fent említett jogszabályra 
vonatkozó átfogó kompromisszumos csomagtervezetről, a Coreper elnöke levelet küldött a 
Jogi Bizottságnak, amelyhez a csomag szövegét is mellékelte. A háromoldalú tárgyalásokat 
követően a szöveg – a jogalap kivételével – azonos volt az ideiglenes megállapodás 
szövegével. A Coreper által javasolt új jogalap az Európai Unió működéséről szóló szerződés 
(EUMSZ) 53. cikkének (1) bekezdése és 62. cikke. 

A Jogi Bizottság az ideiglenes megállapodásról szóló, 2019. január 23-i ülésén esedékes 
szavazást megelőzően ezért az eljárási szabályzat 39. cikkének (3) bekezdése alapján 
véleményt adott ki a jogalap megfelelőségéről.

I – Háttér

A javaslat, amely a digitális egységes piac létrehozásával összefüggésben a szerzői jog 
reformjának részeként a Bizottság által 2016-ban előterjesztett szerzői jogi csomag részét 
képezi, elsősorban a televízió- és rádióműsorok határokon átnyúló online közvetítésének 
megkönnyítésére irányul oly módon, hogy a származási ország elvét kiterjeszti e 
közvetítésekre. Ez az elv, amelyet a műholdas műsorsugárzásról és a vezetékes 
továbbközvetítésről szóló irányelv1 rögzít, lehetővé teszi, hogy a szolgáltatásaikat határokon 
átnyúlóan elérhetővé tevő műsorszolgáltató szervezetek az érintett területeken szükséges 
szerzői jogokat csak egyetlen tagállamban engedélyeztessék.

A jogszabályról folytatott tárgyalások során, elsősorban annak eredményeként, hogy 
ideiglenes megállapodás született az eszköz jogi formájának rendeletről irányelvre történő 
módosításáról, a Tanács javaslatot tett arra, hogy az EUMSZ belső piac harmonizációjáról 
szóló 114. cikke mellett, amely a Bizottság eredeti javaslatában egyetlen jogalapként 
szerepelt, további jogalapként jelöljék meg az EUMSZ 53. cikkének (1) bekezdését (a 
letelepedés joga) és az EUMSZ 62. cikkét (a szolgáltatásnyújtás szabadsága).

A háromoldalú tárgyalások eredményeként született szövegnek a Coreper 2019. január 18-i 
ülését megelőző megvitatása során törölték az EUMSZ 114. cikkére való hivatkozást. A 
Coreper által a Jogi Bizottságnak megerősítő szavazás céljából benyújtott szöveg ezért csak 
az EUMSZ 53. cikkének (1) bekezdését és 62. cikkét jelölte meg az irányelv jogalapjaként.

II. A Szerződés vonatkozó cikkei

1 A Tanács 93/83/EGK irányelve (1993. szeptember 27.) a műholdas műsorsugárzásra és a vezetékes 
továbbközvetítésre alkalmazandó egyes szerzői és szomszédos jogi szabályok összehangolásáról (HL L 248., 
1993.10.6., 15. o.)
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A Bizottság javaslatának jogalapja az EUMSZ 114. cikke, amely a belső piac 
harmonizációjáról szól. Ennek szövege így szól (utólagos kiemelés):

114. cikk
(az EKSz. korábbi 95. cikke)

(1)  Ha a Szerződések másként nem rendelkeznek, a 26. cikkben 
meghatározott célkitűzések megvalósítására a következő rendelkezéseket kell 
alkalmazni. Az Európai Parlament és a Tanács rendes jogalkotási eljárás 
keretében és a Gazdasági és Szociális Bizottsággal folytatott konzultációt 
követően elfogadja azokat a tagállamok törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseinek közelítésére vonatkozó intézkedéseket, amelyek tárgya a 
belső piac megteremtése és működése. 

(2) Az (1) bekezdés nem vonatkozik az adózásra, a személyek szabad 
mozgására, valamint a munkavállalók jogaira és érdekeire vonatkozó 
rendelkezésekre.

(3) A Bizottság az (1) bekezdésben előirányzott, az egészségügyre, a 
biztonságra, a környezetvédelemre és a fogyasztóvédelemre vonatkozó 
javaslataiban a védelem magas szintjét veszi alapul, különös figyelemmel a 
tudományos tényeken alapuló új fejleményekre. Az Európai Parlament és a 
Tanács saját hatáskörén belül szintén törekszik e célkitűzés megvalósítására.

(4) Ha valamely harmonizációs intézkedésnek az Európai Parlament és a 
Tanács, a Tanács vagy a Bizottság általi elfogadását követően egy tagállam a 
36. cikkben említett lényeges követelmények alapján vagy a környezet, illetve 
a munkakörnyezet védelmével kapcsolatosan szükségesnek tartja nemzeti 
rendelkezések fenntartását, ezekről a rendelkezésekről és a fenntartásuk 
indokairól értesíti a Bizottságot.

(5) Ezenfelül, a (4) bekezdés sérelme nélkül, amennyiben valamely 
harmonizációs intézkedésnek az Európai Parlament és a Tanács, a Tanács 
vagy a Bizottság általi elfogadását követően valamely tagállam új 
tudományos bizonyítékon alapuló, a környezet vagy a munkakörnyezet 
védelmével kapcsolatos nemzeti rendelkezések bevezetését tartja szükségesnek 
az adott tagállamra jellemző olyan probléma miatt, amely a harmonizációs 
intézkedés elfogadása után merült fel, ezekről az előirányzott rendelkezésekről 
és bevezetésük indokairól értesíti a Bizottságot.

(6) A Bizottság a (4) és (5) bekezdésben említett értesítésektől számított hat 
hónapon belül a vonatkozó nemzeti rendelkezéseket jóváhagyja vagy 
elutasítja, miután ellenőrizte, hogy az érintett rendelkezések nem képezik-e 
önkényes megkülönböztetés eszközét vagy a tagállamok közötti kereskedelem 
rejtett korlátozását, valamint hogy nem jelentenek-e akadályt a belső piac 
működésében.

Amennyiben a Bizottság e határidőn belül nem hoz határozatot, a (4) és 
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(5) bekezdésben említett nemzeti rendelkezéseket jóváhagyottnak kell 
tekinteni.

Ha az ügy összetettsége indokolja, és az emberi egészséget fenyegető veszély 
nem áll fenn, a Bizottság értesítheti az érintett tagállamot arról, hogy az 
ebben a bekezdésben említett határidő legfeljebb további hat hónappal 
meghosszabbítható.

(7) Ha a (6) bekezdés alapján egy tagállamnak engedélyezték valamely 
harmonizációs intézkedéstől eltérő nemzeti rendelkezések fenntartását vagy 
bevezetését, a Bizottság haladéktalanul megvizsgálja, hogy javasolja-e az 
adott intézkedés kiigazítását.

Az EUMSZ 53. cikke, amely a személyek, a szolgáltatások és a tőke szabad mozgásáról szóló 
IV. cím letelepedési jogról szóló fejezetében található, és amelynek első bekezdését a Coreper 
javaslata szerint szerepeltetni kell a jogalapban, így szól (utólagos kiemelés):

53. cikk
(az EKSz. korábbi 47. cikke)

(1)  Az Európai Parlament és a Tanács az önálló vállalkozói tevékenység 
megkezdésének és folytatásának megkönnyítése érdekében rendes jogalkotási 
eljárás keretében irányelveket bocsát ki az oklevelek, a bizonyítványok és a 
képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok kölcsönös elismerése, 
valamint a tagállamok önálló vállalkozói tevékenység megkezdésére és 
folytatására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek 
összehangolása céljából.

(2)  Az orvosi és egyéb gyógyító, valamint a gyógyszerészeti szakmák esetében 
a korlátozások fokozatos megszüntetése az e szakmáknak a különböző 
tagállamokban történő gyakorlására vonatkozó feltételek összehangolásától 
függ.

Az EUMSZ 62. cikke, amely a személyek, a szolgáltatások és a tőke szabad mozgásáról szóló 
IV. cím szolgáltatásokról szóló fejezetében található, és amellyel a Coreper javaslata 
kiegészítené a jogalapot, így szól:

62. cikk
(az EKSz. korábbi 55. cikke)

Az 51–54. cikk rendelkezéseit az e fejezet által szabályozott kérdésekre is 
alkalmazni kell.

III - Ítélkezési gyakorlat a jogalap terén

A Bíróság állandó ítélkezési gyakorlata szerint „egy közösségi jogi aktus jogalapja 
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megválasztásának olyan objektív elemeken kell alapulnia, amelyek alkalmasak a bírósági 
felülvizsgálatra, ilyen elemnek számít többek között a jogi aktus célja és tartalma”2. A 
helytelen jogalap megválasztása tehát elegendő indok lehet a szóban forgó jogi aktus 
megsemmisítésére.

Míg a jogalap megválasztása elvileg nem függhet a korábbi jogalkotási aktusok esetében 
választottaktól, az állandó ítélkezési gyakorlat szerint az intézkedés jogalapját saját céljának 
és tartalmának figyelembevételével, nem pedig az egyéb – adott esetben hasonló jellemzőkkel 
bíró – uniós intézkedések elfogadása során alkalmazott jogalapnak megfelelően kell 
meghatározni. Mindazonáltal amennyiben a jogalkotási aktus kizárólag egy másik jogalkotási 
aktus kiegészítésére vagy helyesbítésére szolgál, és annak eredeti célját nem változtatja meg, 
az uniós jogalkotó teljes mértékben jogosult arra, hogy a későbbi jogi aktust az első jogi aktus 
jogalapjára alapítsa. 3 

Többszörös jogalap esetén meg kell állapítani, hogy a javaslat:
1. több célkitűzést követ, vagy több összetevőből áll-e, és ezek egyike elsődlegesként vagy 

döntő jellegűként azonosítható-e, míg a többi csak járulékos jellegű; vagy 
2. egyszerre több olyan célkitűzést is követ-e vagy több olyan összetevőből áll-e, amelyek 

elválaszthatatlanul kapcsolódnak egymáshoz anélkül, hogy az egyik a másikhoz képest 
másodlagos vagy közvetett lenne.

A Bíróság ítélkezési gyakorlata szerint az első esetben a jogi aktust egyetlen jogalapra, 
nevezetesen az elsődleges, illetve döntő jellegű célkitűzés vagy összetevő által megkövetelt 
jogalapra, míg a második esetben a különböző megfelelő jogalapokra kell alapítani.4

IV. A javasolt irányelv célja és tartalma

A javaslat fő célja a televízió- és rádióműsorok határokon átnyúló online közvetítésének 
megkönnyítése oly módon, hogy a származási ország elvét kiterjeszti e közvetítésekre. Ez az 
elv, amelyet a műholdas műsorsugárzásról és a vezetékes továbbközvetítésről szóló irányelv 
rögzít, lehetővé teszi, hogy a szolgáltatásaikat határokon átnyúlóan elérhetővé tevő 
műsorszolgáltató szervezetek az érintett területeken szükséges szerzői jogokat csak egyetlen 
tagállamban engedélyeztessék.

A bizottsági javaslatot érintő, a háromoldalú tárgyalások során elfogadott és az ideiglenes 
megállapodásban tükröződő főbb módosítások a javaslat célját és tartalmát érintik. A 
módosítások csökkentik azon televíziós programok körét, amelyekre a származási ország 
elvének kiterjesztése vonatkozna, hogy egyrészt konkrétabb feltételeket írjanak elő a 
továbbközvetítések tekintetében, másrészt az úgynevezett közvetlen átvitelt érintő új 
rendelkezésekkel bővítsék az irányelvet. A közvetlen átvitel olyan műszaki eljárás, amelynek 
során a műsorszolgáltató szervezet olyan módon közvetíti műsorhordozó jeleit a 

2 Bizottság kontra Tanács ítélet (Általános preferenciális vámkedvezmények), C-45/86, EBHT 1987., 1439. o., 5. 
pont; Bizottság kontra Tanács ítélet, C-440/05, EBHT 2007., I-9097 o.; Bizottság kontra Parlament és Tanács 
ítélet, C-411/06, EBHT 2009., I-7585. o.
3 Lásd a 2018. június 21-i Lengyelország kontra Parlament és Tanács ítéletet, C-5/16, 
EU:C:2018:483, 49. és 69. pontját és az idézett ítélkezési gyakorlatot.
4 Lásd a fent hivatkozott C-411/06. sz. ügyben hozott ítélet 46–47. pontját.
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műsorszolgáltató szervezetektől eltérő szervezetek számára, hogy e közvetítés során a 
műsorhordozó jelek a nyilvánosság számára nem hozzáférhetőek.

Míg a Bizottság javaslata 7 cikkből és 19 preambulumbekezdésből állt, az ideiglenesen 
elfogadott szöveg 14 cikket és 27 preambulumbekezdést tartalmaz.

Az irányelv tárgyáról szóló új -1. cikk a következőképp szól:

„Ez az irányelv olyan szabályokat állapít meg, amelyek célja, hogy több 
televíziós és rádiós műsorhoz lehessen határokon átnyúló módon hozzáférni, 
azáltal, hogy megkönnyíti a szükséges jogok engedélyeztetését az olyan online 
szolgáltatások nyújtására vonatkozóan, amelyek a televíziós és rádiós 
műsorok egyes típusainak közvetítéseihez kapcsolódóan kiegészítő jellegűek, 
valamint a televíziós és rádiós műsorok továbbközvetítésére vonatkozóan. Az 
irányelv ezenkívül szabályokat állapít meg a televíziós és rádiós műsorok 
közvetlen átvitel folyamata révén történő közvetítésére is.”

Az 1. cikkben jelentősen módosították a „továbbközvetítés” fogalommeghatározását az 
elfogadott egyedi korlátozások figyelembevétele érdekében, valamint kiegészítették a cikket 
az „irányított környezet” és a „közvetlen átvitel” fogalmak meghatározásával.

A 2. cikk korlátozza a származási ország elve kiterjesztésének hatályát, meghatározza az e 
hatály alá tartozó jogokra vonatkozó kifizetések összegének rögzítésére vonatkozó 
szempontokat, és hivatkozik a szerződési szabadság elvére, mely lehetőséget ad e jogok 
hasznosítására vonatkozó korlátozások bevezetésére, beleértve az Infosoc-irányelv hatálya alá 
tartozó jogokat is5.

A továbbközvetítésről szóló 3. cikk előírja, hogy a nyilvánossághoz közvetítési kizárólagos 
jog (műsorszolgáltatótól eltérő) jogosultja köteles engedélyezni a továbbközvetítési 
cselekményeket, és hogy a jogosultak kizárólag közös jogkezelő szervezeten keresztül 
adhatják meg vagy utasíthatják vissza a továbbközvetítési engedélyt. Előírja továbbá, hogyan 
lehet meghatározni, hogy a különböző feltételek és forgatókönyvek esetén mely közös 
jogkezelő szervezet rendelkezik hatáskörrel. Ez (13) preambulumbekezdés szerint nem sérti a 
kollektív jogkezelésről szóló irányelvet6.

A 4. cikk kimondja, hogy a 3. cikk nem alkalmazandó a műsorszolgáltató szervezetek saját 
közvetítéseire, és hogy a továbbközvetítőkkel a tárgyalásokat jóhiszeműen kell lefolytatni.

A 4a. cikk lehetővé teszi a közvetítés (mediáció) igénybevételét a műholdas műsorsugárzásról 
és a vezetékes továbbközvetítésről szóló irányelvben foglaltaknak megfelelően, amennyiben 
közös jogkezelő szervezet és a továbbközvetítő, illetve a műsorszolgáltató és a 
továbbközvetítő között nem jön létre megállapodás.

A 4b. cikk kimondja, hogy a tagállamok alkalmazhatják a továbbközvetítésre vonatkozó, a 

5 Az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolásáról szóló 
2001/29/EK irányelv (HL L 167., 2001.6.22., 10. o.).
6 A szerzői és szomszédos jogokra vonatkozó közös jogkezelésről és a zeneművek belső piacon történő online 
felhasználásának több területre kiterjedő hatályú engedélyezéséről szóló 2014/26/EU irányelv (HL L 84., 
2014.3.20., 72. o.).
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javasolt irányelvben és a műholdas műsorsugárzásról és a vezetékes továbbközvetítésről szóló 
irányelvben foglalt szabályokat, amennyiben valamennyi közvetítésre a területükön kerül sor.

A 4c. cikk meghatározza a közvetlen átvitelre vonatkozó szabályokat, amelyek szerint a 
műsorszolgáltató és a jelelosztó egyetlen nyilvánossághoz közvetítési cselekmény részeinek 
tekintendők, mely cselekményre vonatkozóan engedélyt kell szerezniük a jogosultaktól, és ez 
a cikk rögzíti, hogy az ilyen helyzetekben a tagállamok alkalmazhatják a továbbközvetítésre 
vonatkozó szabályokat.

A 4d. cikk módosítja a „vezetékes továbbközvetítés” fogalmának a műholdas 
műsorsugárzásról és a vezetékes továbbközvetítésről szóló irányelvben foglalt meghatározását 
annak érdekében, hogy azt az irányelvet hozzáigazítsa ezen új szabályokhoz.

A 6–7a. cikkek záró rendelkezéseket tartalmaznak a felülvizsgálatra, az átültetésre, az 
átmeneti rendelkezésekre, a hatálybalépésre és a címzettekre vonatkozóan.

Az ideiglenesen elfogadott szöveg ezért jelentősen eltér a bizottsági javaslattól, mivel a jogi 
aktus formája rendeletről irányelvre változott, a jogszabály hatálya jelentősen csökkent, és a 
javaslatban eredetileg nem szereplő, technikai szempontokra vonatkozó rendelkezéseket is 
tartalmaz.

V – A megfelelő jogalap meghatározása

Először is meg kell jegyezni, hogy a műholdas műsorsugárzásról és a vezetékes 
továbbközvetítésről szóló irányelv, amely létrehozta a származási ország elvét, a Coreper által 
javasolt szövegben szereplő két jogalapra épült. Emellett a közös jogkezelésről szóló irányelv 
és az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv7 is ugyanazon két cikken alapult8. 
Mindkét említett irányelv nagyon fontos a szóban forgó irányelv szempontjából, mivel azok a 
közös jogkezelő szervezetek közreműködésével zajló szerzői jogi engedélyeztetéssel és a 
műsorszórás nem szerzői joggal összefüggő vonatkozásaival foglalkoznak.

A két utolsó, szerzői anyagi jogra vonatkozó uniós irányelv, az árva művekről szóló irányelv9 
és a digitális egységes piacon a szerzői jogról szóló irányelvre irányuló javaslat10 (amely 
jelenleg tárgyalás alatt áll) szintén ugyanezen két cikkre épül, de ezek jogalapja magában 
foglalja az EUMSZ belső piac összehangolásáról szóló 114. cikkét is.

A Jogi Szolgálat hivatkozik a szerzői jogok területét érintő alábbi irányelvekre, amelyek 
jogalapok hasonló kombinációira épülnek11: 

7 A tagállamok audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó egyes törvényi, rendeleti vagy 
közigazgatási rendelkezéseinek összehangolásáról szóló irányelv (HL L 95., 2010.4.15, 1. o.). Ugyanezen két 
cikk alapján nemrégiben elkészült az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv aktualizált változata.
8 Bár a közös jogkezelésről szóló irányelv jogalapja magában foglalja az EUMSZ 50. cikkének (1) bekezdését is, 
amely kimondja, hogy az uniós jogalkotó irányelveket bocsát ki a letelepedési szabadság valamely 
meghatározott tevékenység tekintetében történő megvalósítása érdekében.
9 Az árva művek egyes megengedett felhasználási módjairól szóló 2012/28/EU irányelv (HL L 299., 
2012.10.27., 5. o.).
10 COM(2016) 0593.
11 Lásd a Jogi Szolgálat SJ-0011/19. sz. véleményének 15. pontját.
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93/83/EGK irányelv az EGKSz. 57. cikkének (2) 
bekezdése és 66. cikke

96/9/EK irányelv az EKSz. 57. cikkének (2) 
bekezdése, 66. cikke és 100a. cikke

2000/31/EK irányelv az EKSz. 47. cikkének (2) 
bekezdése, 55. és 95. cikke

2001/29/EK irányelv az EKSz. 47. cikkének (2) 
bekezdése, 55. és 95. cikke

2006/115/EK irányelv az EKSz. 47. cikkének (2) 
bekezdése, 55. és 95. cikke

2006/116/EK irányelv az EKSz. 47. cikkének (2) 
bekezdése, 55. és 95. cikke

2010/13/EU irányelv az EUMSZ 53. cikkének (1) 
bekezdése és 62. cikke

2012/28/EU irányelv az EUMSZ 53. cikkének (1) 
bekezdése, 62. és 114. cikke

2014/26/EU irányelv az EUMSZ 50. cikkének (1) 
bekezdése, 53. cikkének (1) 
bekezdése és 62. cikke

a szerzői jogról szóló 
irányelvre irányuló javaslat

az EUMSZ 53. cikkének (1) 
bekezdése, 62. és 114. cikke

Ezen irányelvek mindegyike az EUMSZ jelenlegi 53. cikkének (1) bekezdésén és 62. cikkén 
alapul, és ezek közül több irányelv általános jogalapként hivatkozik a belső piac 
harmonizálására is, vagyis az EUMSZ jelenlegi 114. cikkére12.

A Tanács szerint az EUMSZ 114. cikkének a jogalapból való törlését az aktus jogi 
formájának rendeletről irányelvvé való átalakítása indokolja, ugyanakkor hangsúlyozza, hogy 
ez semmiképpen sem változtatja meg a jogi aktus lényegét, sem az elfogadása során 
követendő eljárást. Mivel a szóban forgó irányelv csak szolgáltatásokra vonatkozik (a 
műholdas műsorsugárzásról és a vezetékes továbbközvetítésről szóló irányelvhez hasonlóan), 
és mivel az EUMSZ tartalmaz egy konkrét jogalapot a belső piac szolgáltatások tekintetében 
való működésének javítását szolgáló intézkedésekre vonatkozóan, a 114. cikk bevezető 
részéből („Ha a Szerződések másként nem rendelkeznek”) az következik, hogy a javaslat 
egyetlen megfelelő jogalapját az 53. cikk (1) bekezdésének és 62. cikkének együttese képezi.

Az EUMSZ 53. cikke (1) bekezdésének és 62. cikkének együttese képezi azt a konkrét 
jogalapot, amely felhatalmazza az Uniót arra, hogy irányelveket fogadjon el a 
szolgáltatásnyújtás szabadságának a szerződésekben garantáltak szerinti biztosítására, az 
alkalmazandó nemzeti jogszabályok közelítése révén13.

A 114. cikkre mint jogalapra akkor lehet hivatkozni, ha a nemzeti szabályozások eltérő 

12 Figyelembe kell venni, hogy az Amszterdami Szerződés 1999. május 1-jei hatálybalépésével az EK-Szerződés 
cikkeit újraszámozták. Az EKSZ 57. cikkének (2) bekezdéséből, 66. és 100a. cikkéből az EKSZ 47. cikkének (2) 
bekezdése, 55. és 95. cikke lett, amely ma az EUMSZ 53. cikke (1) bekezdésének, 62. és 114. cikkének felel 
meg.
13 Lásd az 1989. május 30-i Bizottság kontra Tanács ítélet, C-242/87, ECLI:EU:C:2004:217, 14. pontját.
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alakulásából adódó jövőbeli kereskedelmi akadályok megelőzése a cél. Azonban az ilyen 
akadályok kialakulásának valószínűsíthetőnek kell lennie, és a szóban forgó intézkedést úgy 
kell kialakítani, hogy ezt megelőzze. Ezek a megfontolások vonatkoznak a Szerződés 62. 
cikkel együtt értelmezett 53. cikke (1) bekezdésének értelmezésére is, amely rendelkezések 
célja szintén az, hogy különleges hatáskörrel ruházzák fel az uniós jogalkotót a belső piac 
működésének javítását szolgáló intézkedések meghozatalára.14

A fent leírtak szerint a vizsgált irányelvre vonatkozó ideiglenes megállapodás célja és 
tartalma a rádió- és televízióműsorokhoz való határokon átnyúló online hozzáférés javítása az 
ilyen műsorokhoz és azok továbbközvetítéséhez kapcsolódó online szolgáltatások jogai 
szerzői jogi engedélyeztetésének megkönnyítése révén, és ugyanezen rendelkezés 
megállapítása a közvetlen átvitel tekintetében is. Mivel ez a műholdas műsorsugárzásról és a 
vezetékes továbbközvetítésről szóló irányelv alkalmazásának módosításával és 
kiterjesztésével történik, mely irányelv az EUMSZ 53. cikkének (1) bekezdésére és 62. 
cikkére épül, a vizsgált irányelvet tekinthetnénk egy másik jogalkotási aktus kiegészítésének – 
eredeti céljának megváltoztatása nélkül –, ezért az uniós jogalkotó a fent leírt ítélkezési 
gyakorlatnak megfelelően teljes mértékben jogosult arra, hogy a vizsgált jogi aktust a korábbi 
jogi aktus jogalapjára alapozza. Ezt az álláspontot tovább erősíti, hogy a vizsgált aktus jogi 
formáját tekintve immár nem rendelet, ahogy az eredeti javaslatban szerepelt, hanem 
irányelv.15 

Továbbá, a kettős jogalapokra vonatkozó, fent idézett ítélkezési gyakorlat kimondja, hogy 
amennyiben valamely aktus több célkitűzést követ vagy több összetevőből áll, amelyek 
egyike elsődleges vagy döntő jellegű célként vagy összetevőként határozható meg, míg a 
másik csupán járulékos, a jogi aktust egyetlen jogalapra kell alapítani, nevezetesen az 
elsődleges vagy döntő jellegű cél vagy összetevő által megkövetelt jogalapra. Mivel a vizsgált 
irányelvre vonatkozó ideiglenes megállapodás célja és tartalma a rádió- és televízió-
programokhoz való határokon átnyúló hozzáféréshez kapcsolódik, szükségesnek tűnik az 
EUMSZ 53. cikke (1) bekezdésének és 62. cikkének alkalmazása, mivel ezek együttesen 
képezik szolgáltatásnyújtás szabadságának jogalapját az EUMSZ személyek, szolgáltatások 
és a tőke szabad mozgásáról szóló IV. címében. Ezért nem lenne szükséges hivatkozni a belső 
piaci harmonizációra vonatkozó, az EUMSZ 114. cikkében foglalt általános jogalapra, mivel 
az irányelv erre vonatkozó célja csupán járulékos a szolgáltatásnyújtás szabadságának 
biztosításával kapcsolatos elsődleges célhoz képest.

Mivel létezik tehát egy konkrét jogalap a belső piac szolgáltatások tekintetében való 
működésének javítását szolgáló intézkedésekre vonatkozóan, és mivel az irányelvjavaslat 
kizárólag szolgáltatásokra vonatkozik, a 114. cikk bevezető részéből („Ha a Szerződések 
másként nem rendelkeznek”) az következik, hogy a javaslat egyetlen megfelelő jogalapját az 
EUMSZ 53. cikke (1) bekezdésének és 62. cikkének együttese képezi. Noha igaz, hogy az 
EUMSZ 114. cikkének jogalapként való hozzáadása pusztán formai jellegű hibát jelentene, 
ami miatt nem kellene a jogi aktust megsemmisíteni16, mégis felesleges lenne.

VI – Következtetés és ajánlás

14 Lásd a Németország kontra Tanács ítélet, C-376/98, EU:C:2008:544, 87. pontját.
15 Lásd a Jogi Szolgálat SJ-0011/19. sz. véleményének 21. pontját.
16 Lásd szemléltetésként a British American Tobacco ítélet, C-491/01, EU:C:2002:741, 103–111. pontját.
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A fenti elemzésre tekintettel az EUMSZ 53. cikkének (1) bekezdése és 62. cikke képezi a 
javaslat megfelelő jogalapját.

A Jogi Bizottság 2019. január 23-i ülésén ennek megfelelően 21 támogató szavazattal 
egyhangúlag17 úgy határozott, hogy javasolja, hogy a Jogi Bizottság fogadja el a fenti 
jogalapot a Coreper által 2019. január 18-én elfogadott szövegben javasoltak szerint, az 
ideiglenes megállapodás szövegéről történő szavazás során.

Tisztelettel:

Pavel Svoboda

(Az összes nyelvi változatot érinti.)

1717 A zárószavazáson jelen vannak: Pavel Svoboda (elnök), Mady Delvaux (alelnök), Jean-Marie Cavada 
(alelnök), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (alelnök), Gilles Lebreton (a vélemény előadója), 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, Szájer József, Axel Voss, Tiemo Wölken, Francis Zammit Dimech, Kosma Złotowski, 
Tadeusz Zwiefka.


