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Betreft: Advies inzake de rechtsgrond van het voorstel voor een richtlijn van het 
Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van voorschriften inzake de 
uitoefening van auteursrechten en naburige rechten die van toepassing zijn op 
bepaalde online-uitzendingen van omroeporganisaties en doorgifte van 
televisie- en radioprogramma's (COM(2016)0594 – C8-0384/2016 – 
2016/0284(COD))

Geachte heer [...],

Nadat op 18 januari 2019 in het Coreper overeenstemming was bereikt over een voorlopig 
algemeen compromispakket over bovengenoemd dossier, heeft zijn voorzitter de Commissie 
juridische zaken een brief en de tekst van dit pakket toegezonden. Met uitzondering van de 
rechtsgrond was de tekst identiek aan de tekst van het voorlopig akkoord na de tripartiete 
onderhandelingen. Het Coreper stelt artikel 53, lid 1, en artikel 62 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) voor als nieuwe rechtsgrond. 

Vooruitlopend op de stemming ter bevestiging van het voorlopig akkoord tijdens haar 
vergadering van 23 januari 2019, heeft de Commissie juridische zaken daarom 
overeenkomstig artikel 39, lid 3, van het Reglement advies uitgebracht over de juistheid van 
de rechtsgrond.

I – Achtergrond

Het voorstel, dat deel uitmaakt van het auteursrechtenpakket dat de Commissie in 2016 heeft 
gepresenteerd als onderdeel van haar hervorming van het auteursrecht in het kader van de 
totstandbrenging van de digitale eengemaakte markt, is in de eerste plaats gericht op het 
vergemakkelijken van grensoverschrijdende online-uitzendingen van televisie- en 
radioprogramma's door het oorsprongslandbeginsel uit te breiden tot dergelijke uitzendingen. 
Dit beginsel, dat is vastgelegd in de richtlijn satellietomroep en doorgifte via de kabel1, stelt 
omroeporganisaties die hun diensten over de grenzen heen ter beschikking stellen in staat om 
de vereiste rechten voor de betreffende grondgebieden te vereffenen in slechts één lidstaat.

Tijdens de onderhandelingen over het dossier heeft de Raad, voornamelijk als gevolg van een 
voorlopig akkoord over de wijziging van de vorm van het instrument van een verordening in 
een richtlijn, voorgesteld om artikel 53, lid 1, VWEU inzake het recht van vestiging en artikel 
62 VWEU inzake het vrij verrichten van diensten toe te voegen aan artikel 114 VWEU inzake 
harmonisatie op de interne markt, dat de enige rechtsgrond in het oorspronkelijke voorstel van 
de Commissie was.

Tijdens de behandeling van de tekst die het resultaat was van de tripartiete onderhandelingen 
met het oog op de vergadering van het Coreper op 18 januari 2019, werd de verwijzing naar 
artikel 114 VWEU geschrapt. In de door het Coreper aan de Commissie juridische zaken 
voorgelegde tekst met het oog op de stemming ter bevestiging zijn daarom alleen artikel 53, 
lid 1, en artikel 62 VWEU opgenomen als rechtsgrond van de richtlijn.

1 Richtlijn 93/83/EEG van de Raad van 27 september 1993 tot coördinatie van bepaalde voorschriften 
betreffende het auteursrecht en naburige rechten op het gebied van de satellietomroep en de doorgifte via de 
kabel (PB L 248 van 6.10.1993, blz. 15).
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II – Relevante Verdragsbepalingen

De rechtsgrond in het voorstel van de Commissie was artikel 114 VWEU inzake harmonisatie 
op de interne markt. De tekst van dit artikel luidt als volgt (onderstreping toegevoegd):

Artikel 114
(oud artikel 95 VEG)

1. Tenzij in de Verdragen anders is bepaald, zijn de volgende bepalingen van 
toepassing voor de verwezenlijking van de doeleinden van artikel 26. Het 
Europees Parlement en de Raad stellen volgens de gewone 
wetgevingsprocedure en na raadpleging van het Economisch en Sociaal 
Comité de maatregelen vast inzake de onderlinge aanpassing van de 
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten die de instelling 
en de werking van de interne markt betreffen. 

2. Lid 1 is niet van toepassing op de fiscale bepalingen, op de bepalingen 
inzake het vrije verkeer van personen en op de bepalingen inzake de rechten 
en belangen van werknemers.

3. De Commissie zal bij haar in lid 1 bedoelde voorstellen op het gebied van 
de volksgezondheid, de veiligheid, de milieubescherming en de 
consumentenbescherming uitgaan van een hoog beschermingsniveau, daarbij 
in het bijzonder rekening houdend met alle nieuwe ontwikkelingen die op 
wetenschappelijke gegevens zijn gebaseerd. Ook het Europees Parlement en 
de Raad zullen binnen hun respectieve bevoegdheden deze doelstelling 
trachten te verwezenlijken.

4. Wanneer een lidstaat het, nadat door het Europees Parlement en de Raad, 
door de Raad of door de Commissie een harmonisatiemaatregel is genomen, 
noodzakelijk acht nationale bepalingen te handhaven die hun rechtvaardiging 
vinden in gewichtige eisen als bedoeld in artikel 36 of verband houdend met 
de bescherming van het milieu of het arbeidsmilieu, geeft hij zowel van die 
bepalingen als van de redenen voor het handhaven ervan, kennis aan de 
Commissie.

5. Wanneer een lidstaat het, nadat door het Europees Parlement en de Raad, 
door de Raad of door de Commissie een harmonisatiemaatregel is genomen, 
noodzakelijk acht, nationale bepalingen te treffen die gebaseerd zijn op 
nieuwe wetenschappelijke gegevens die verband houden met de bescherming 
van het milieu of het arbeidsmilieu vanwege een specifiek probleem dat zich 
in die lidstaat heeft aangediend nadat de harmonisatiemaatregel is genomen, 
stelt hij de Commissie voorts, onverminderd lid 4, in kennis van de 
voorgenomen bepalingen en de redenen voor het vaststellen ervan.

6. Binnen zes maanden na de in de leden 4 en 5 bedoelde kennisgevingen 
keurt de Commissie de betrokken nationale bepalingen goed of wijst die af, 
nadat zij heeft nagegaan of zij al dan niet een middel tot willekeurige 
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discriminatie, een verkapte beperking van de handel tussen de lidstaten, of 
een hinderpaal voor de werking van de interne markt vormen.

Indien de Commissie binnen deze termijn geen besluit neemt, worden de in 
lid 4 en lid 5 bedoelde nationale bepalingen geacht te zijn goedgekeurd.

Indien het complexe karakter van de aangelegenheid zulks rechtvaardigt en er 
geen gevaar bestaat voor de gezondheid van de mens, kan de Commissie de 
betrokken lidstaat ervan in kennis stellen dat de in dit lid bedoelde termijn 
met ten hoogste zes maanden kan worden verlengd.

7. Indien een lidstaat krachtens lid 6 gemachtigd is om nationale bepalingen 
te handhaven of te treffen die afwijken van een harmonisatiemaatregel, 
onderzoekt de Commissie onverwijld of er een aanpassing van die maatregel 
moet worden voorgesteld.

Artikel 53 VWEU, dat is opgenomen in het hoofdstuk over het recht van vestiging onder de 
titel inzake het vrije verkeer van personen, diensten en kapitaal en waarvan het Coreper het 
eerste lid wil opnemen in de rechtsgrond, luidt als volgt (onderstreping toegevoegd):

Artikel 53
(oud artikel 47 VEG)

1. Teneinde de toegang tot werkzaamheden, anders dan in loondienst, en de 
uitoefening daarvan te vergemakkelijken, stellen het Europees Parlement en 
de Raad volgens de gewone wetgevingsprocedure richtlijnen vast inzake de 
onderlinge erkenning van diploma's, certificaten en andere titels en inzake de 
coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de 
lidstaten betreffende de toegang tot werkzaamheden anders dan in loondienst 
en de uitoefening daarvan.

2. Wat de geneeskundige, paramedische en farmaceutische beroepen betreft, 
is de geleidelijke afschaffing van de beperkingen afhankelijk van de 
coördinatie van de voorwaarden waaronder zij in de verschillende lidstaten 
worden uitgeoefend.

Artikel 62 VWEU, dat is opgenomen in het hoofdstuk over het vrij verrichten van diensten 
onder de titel inzake het vrije verkeer van personen, diensten en kapitaal en dat het Coreper 
wil opnemen in de rechtsgrond, luidt als volgt:

Artikel 62
(oud artikel 55 VEG)

De bepalingen van de artikelen 51 tot en met 54 zijn van toepassing op het 
onderwerp dat in dit hoofdstuk is geregeld.
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III – Jurisprudentie inzake de rechtsgrond

Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie moet de keuze van de rechtsgrond van een 
gemeenschapshandeling berusten op objectieve gegevens die voor rechterlijke toetsing 
vatbaar zijn, waartoe met name het doel en de inhoud van de handeling behoren2. De keuze 
van een onjuiste rechtsgrond kan dan ook aanleiding geven tot de nietigverklaring van de 
desbetreffende handeling.

Terwijl de keuze van de rechtsgrond in principe niet afhankelijk mag zijn van de keuze die 
werd gemaakt voor eerdere wetgevingshandelingen, moet de rechtsgrond voor een handeling 
volgens de vaste rechtspraak worden gekozen op basis van het doel en de inhoud van de 
handeling zelf en niet op basis van de rechtsgrond die is gebruikt om andere handelingen van 
de Unie met, in voorkomend geval, soortgelijke kenmerken vast te stellen. Wanneer een 
wetgevingshandeling echter slechts is bedacht als een aanvulling op of een verbetering van 
een andere wetgevingshandeling, zonder het oorspronkelijke doel ervan te wijzigen, mag de 
wetgever van de Unie deze handeling terecht baseren op de rechtsgrond van de eerste 
handeling. 3 

Om te bepalen of een voorstel op een meervoudige rechtsgrond moet worden gebaseerd, moet 
worden vastgesteld of het voorstel:
1. veelvuldige doelen heeft of uit veelvuldige componenten bestaat, waarvan er één kan 

worden gezien als het hoofd- of overwegende doel of de hoofd- of overwegende 
component, terwijl de andere doelen of componenten slechts ondergeschikt zijn; of 

2. tegelijkertijd een aantal doelstellingen nastreeft of meerdere componenten heeft die 
onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, waarbij niet één doelstelling of component 
secundair en indirect is ten opzichte van de andere.

Volgens de jurisprudentie van het Hof van Justitie moet de handeling in het eerste geval op 
één enkele rechtsgrond worden gebaseerd, namelijk die welke vereist is gelet op het hoofd- of 
overwegende doel of de hoofd- of overwegende component, terwijl in het tweede geval de 
handeling moet worden gebaseerd op de verschillende desbetreffende rechtsgronden.4

IV – Doel en inhoud van de voorgestelde richtlijn

Het voorstel heeft in de eerste plaats tot doel grensoverschrijdende online-uitzendingen van 
televisie- en radioprogramma's te vergemakkelijken door het oorsprongslandbeginsel uit te 
breiden tot dergelijke uitzendingen. Dit beginsel, dat is vastgelegd in de richtlijn 
satellietomroep en doorgifte via de kabel, stelt omroeporganisaties die hun diensten over de 
grenzen heen ter beschikking stellen in staat om de vereiste rechten voor de betreffende 
grondgebieden te vereffenen in slechts één lidstaat.

2 Zaak C-45/86, Commissie/Raad (Algemene tariefpreferenties), Jurispr. 1987, blz. 1439, punt 5; zaak C-440/05, 
Commissie/Raad, Jurispr. 2007, blz. I-9097; zaak C-411/06, Commissie/Parlement en Raad, Jurispr. 2009, blz. I-
7585.
3 Zie het arrest van 21 juni 2018 in zaak C-5/16, Polen/Parlement en Raad, EU:C:2018:483, 
blz. 49, blz. 69 en de genoemde rechtspraak.
4 Zie zaak C-411/06, eerder aangehaald, punten 46-47.
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De belangrijkste wijzigingen in het voorstel van de Commissie waarover in de loop van de 
tripartiete onderhandelingen overeenstemming is bereikt en die in het voorlopig akkoord zijn 
opgenomen, hebben betrekking op het doel en de inhoud van het voorstel. Deze wijzigingen 
beperken de reikwijdte van de soorten televisieprogramma's waarop de uitbreiding van het 
oorsprongslandbeginsel van toepassing zou zijn, voorzien in meer specifieke voorwaarden 
waaronder doorgifte kan plaatsvinden en voegen bepalingen toe over zogenaamde directe 
injectie. Dit laatste is een technisch proces waarin omroeporganisaties hun 
programmadragende signalen aan organisaties doorgeven die geen omroeporganisaties zijn, 
op zodanige wijze dat de programmadragende signalen tijdens deze doorgifte niet door het 
publiek kunnen worden opgevangen.

Terwijl het voorstel van de Commissie uit 7 artikelen en 19 overwegingen bestond, bestaat de 
voorlopig overeengekomen tekst uit 14 artikelen en 27 overwegingen.

Het nieuwe artikel -1 "Onderwerp" is als volgt geformuleerd:

"In deze richtlijn worden regels vastgesteld die tot doel hebben de 
grensoverschrijdende toegang tot meer radio- en televisieprogramma's te 
vergroten, door de vereffening te vergemakkelijken van de rechten voor het 
verlenen van onlinediensten ter ondersteuning van de uitzendingen van 
bepaalde soorten televisie- en radioprogramma's en voor de doorgifte van 
televisie- en radioprogramma's. In de richtlijn worden ook regels vastgesteld 
voor de uitzending van radio- en televisieprogramma’s via het proces van 
directe injectie."

In artikel 1 is de definitie van "doorgifte" ingrijpend gewijzigd, teneinde rekening te houden 
met de overeengekomen specifieke beperkingen, en zijn de definities van "beheerde 
omgeving" en "directe injectie" toegevoegd.

Artikel 2 zet de beperkingen uiteen voor het toepassingsgebied van de uitbreiding van het 
oorsprongslandbeginsel, omschrijft de aspecten die relevant zijn voor de vaststelling van het 
bedrag van de betalingen voor de binnen het toepassingsgebied vallende rechten en verwijst 
naar de contractuele vrijheid bij de invoering van restricties ten aanzien van de exploitatie van 
deze rechten, met inbegrip van die uit hoofde van de InfoSoc-richtlijn5.

Artikel 3 inzake doorgifte bepaalt dat een houder (die geen omroeporganisatie is) van het 
exclusieve recht op mededeling aan het publiek toestemming moet verlenen voor handelingen 
van doorgifte en dat rechthebbenden de doorgifte uitsluitend kunnen toestaan of weigeren via 
een organisatie voor collectief beheer. Voorts wordt hierin uiteengezet hoe moet worden 
bepaald welke organisatie voor collectief beheer bevoegd is in verschillende omstandigheden 
en scenario's. In overweging 13 wordt verduidelijkt dat dit de richtlijn collectief beheer van 
rechten onverlet laat6.

Artikel 4 voorziet erin dat artikel 3 niet van toepassing is op eigen uitzendingen van 

5 Richtlijn 2001/29/EG betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige 
rechten in de informatiemaatschappij (PB L 167 van 22.6.2001, blz. 10).
6 Richtlijn 2014/26/EU betreffende het collectieve beheer van auteursrechten en naburige rechten en de 
multiterritoriale licentieverlening van rechten inzake muziekwerken voor het online gebruik ervan op de interne 
markt (PB L 84 van 20.3.2014, blz. 72).
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omroeporganisaties en dat onderhandelingen met doorgiftediensten te goeder trouw moeten 
worden gevoerd.

Artikel 4 bis maakt het mogelijk een beroep te doen op bemiddeling, zoals voorzien in de 
richtlijn satellietomroep en doorgifte via de kabel, wanneer er geen overeenkomst is gesloten 
tussen een organisatie voor collectief beheer en een exploitant van een doorgiftedienst of een 
omroeporganisatie en een exploitant van een doorgiftedienst.

Artikel 4 ter bepaalt dat de lidstaten de bepalingen inzake doorgifte in de voorgestelde 
richtlijn en de richtlijn satellietomroep en doorgifte via de kabel kunnen toepassen wanneer 
alle uitzendingen op hun grondgebied plaatsvinden.

Artikel 4 quater bevat de bepalingen inzake directe injectie, waarbij de omroeporganisatie en 
de signaaldistributeur worden geacht samen een enkele handeling van mededeling aan het 
publiek te verrichten, waarvoor zij toestemming van de rechthebbenden moeten verkrijgen, en 
bepaalt dat de lidstaten de regels inzake doorgifte in dergelijke situaties mogen toepassen.

Artikel 4 quinquies bevat een wijziging van de definitie van "doorgifte via de kabel" in de 
richtlijn satellietomroep en doorgifte via de kabel teneinde die richtlijn aan te passen aan deze 
nieuwe regels.

De artikelen 6 tot en met 7 bis bevatten slotbepalingen inzake evaluatie, omzetting, 
overgangsbepalingen, inwerkingtreding en adressaten.

De voorlopig overeengekomen tekst verschilt dus aanzienlijk van het voorstel van de 
Commissie, aangezien de vorm van het instrument is gewijzigd van een verordening in een 
richtlijn, het toepassingsgebied van de handeling aanzienlijk is beperkt en er bepalingen 
inzake technische aspecten – die oorspronkelijk niet in het voorstel stonden – in de tekst zijn 
opgenomen.

V – Vaststelling van de juiste rechtsgrond

Allereerst moet worden opgemerkt dat de richtlijn satellietomroep en doorgifte via de kabel, 
waarin het oorsprongslandbeginsel werd vastgesteld, gebaseerd was op de twee in de tekst 
van het Coreper voorgestelde rechtsgronden. Bovendien waren zowel de richtlijn collectief 
beheer van rechten als de richtlijn audiovisuele mediadiensten7 gebaseerd op dezelfde twee 
artikelen8. Beide richtlijnen zijn zeer relevant voor de onderhavige richtlijn, aangezien zij 
respectievelijk betrekking hebben op de vereffening van rechten waarbij organisaties voor 
collectief beheer betrokken zijn en niet-auteursrechtgerelateerde aspecten van 
omroepdiensten.

De laatste twee EU-richtlijnen betreffende materiële auteursrechten, te weten de richtlijn 

7 Richtlijn 2010/13/EU betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in 
de lidstaten inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten (PB L 95 van 15.4.2010, blz. 1). Onlangs is op 
basis van dezelfde twee artikelen de bijgewerkte richtlijn audiovisuele mediadiensten goedgekeurd.
8 Hoewel de rechtsgrond voor de richtlijn collectief beheer van rechten ook artikel 50, lid 1, VWEU omvat, dat 
bepaalt dat de EU-wetgever bij wege van richtlijnen beslist om de vrijheid van vestiging voor een bepaalde 
werkzaamheid te verwezenlijken.
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inzake verweesde werken9 en het voorstel voor een richtlijn inzake auteursrechten in de 
digitale eengemaakte markt10 (waarover momenteel wordt onderhandeld), zijn tevens 
gebaseerd op dezelfde twee artikelen, maar samen met artikel 114 VWEU inzake 
harmonisatie op de interne markt.

De Juridische Dienst verwijst naar de volgende richtlijnen op het gebied van auteursrecht, die 
allemaal zijn aangenomen op een vergelijkbare combinatie van rechtsgronden11: 

Richtlijn 93/83/EEG artikel 57, lid 2, en artikel 66 
VEEG

Richtlijn 96/9/EG artikel 57, lid 2, artikel 66 en artikel 
100 bis VEG

Richtlijn 2000/31/EG artikel 47, lid 2, artikel 55 en artikel 
95 VEG

Richtlijn 2001/29/EG artikel 47, lid 2, artikel 55 en artikel 
95 VEG

Richtlijn 2006/115/EG artikel 47, lid 2, artikel 55 en artikel 
95 VEG

Richtlijn 2006/116/EG artikel 47, lid 2, artikel 55 en artikel 
95 VEG

Richtlijn 2010/13/EU artikel 53, lid 1, en artikel 62 
VWEU

Richtlijn 2012/28/EU artikel 53, lid 1, artikel 62 en artikel 
114 VWEU

Richtlijn 2014/26/EU artikel 50, lid 1, artikel 53, lid 1, en 
artikel 62 VWEU

Voorgestelde 
auteursrechtrichtlijn

artikel 53, lid 1, artikel 62 en artikel 
114 VWEU

Deze richtlijnen zijn allemaal gebaseerd op wat nu artikel 53, lid 1, en artikel 62 VWEU is, en 
sommige zijn eveneens gebaseerd op de algemene rechtsgrond voor harmonisatie op de 
interne markt (nu artikel 114 VWEU).12

De Raad rechtvaardigt de schrapping van artikel 114 VWEU uit de rechtsgrond als gevolg 
van de omzetting van het instrument van een verordening in een richtlijn, maar benadrukt dat 
dit de inhoud van de handeling of de voor de goedkeuring ervan te volgen procedure 
geenszins wijzigt. Aangezien de onderhavige richtlijn uitsluitend diensten betreft (net als de 
richtlijn satellietomroep en doorgifte via de kabel) en er een specifieke rechtsgrond in het 
VWEU voorhanden is voor maatregelen ter verbetering van het functioneren van de interne 
markt met betrekking tot diensten, leidt de inleidende zinsnede van artikel 114 ("Tenzij in de 
Verdragen anders is bepaald") tot de conclusie dat de combinatie van artikel 53, lid 1, en 
artikel 62 VWEU de enige juiste rechtsgrond voor het voorstel is.

9 Richtlijn 2012/28/EU inzake bepaalde toegestane gebruikswijzen van verweesde werken (PB L 299 van 
27.10.2012, blz. 5).
10 COM(2016)0593.
11 Zie het advies van de Juridische Dienst, SJ-0011/19, punt 15.
12 Met de inwerkingtreding van het Verdrag van Amsterdam op 1 mei 1999 werden de artikelen van het EG-
Verdrag hernummerd. Artikel 57, lid 2, artikel 66 en artikel 100 VEG werden artikel 47, lid 2, artikel 55 en 
artikel 95 VEG, wat nu overeenkomt met artikel 53, lid 1, artikel 62 en artikel 114 VWEU.
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De combinatie van artikel 53, lid 1, VWEU en artikel 62 VWEU vormt de specifieke 
rechtsgrond die de Unie de bevoegdheid verleent tot het vaststellen van richtlijnen om de door 
de Verdragen gewaarborgde vrije dienstverrichting te garanderen door middel van de 
onderlinge aanpassing van de ter zake geldende wetgevingen van de lidstaten.13

Artikel 114 kan als rechtsgrond worden gebruikt om te voorkomen dat er in de toekomst 
belemmeringen ontstaan vanwege een heterogene ontwikkeling van nationale wetgevingen. 
Het ontstaan van die belemmeringen moet evenwel waarschijnlijk zijn en de betrokken 
maatregel moet ertoe strekken die belemmeringen te voorkomen. Deze overwegingen gelden 
ook voor de uitlegging van artikel 53, lid 1, van het Verdrag, in combinatie met artikel 62, die 
er eveneens toe strekken de Uniewetgever een specifieke bevoegdheid te verlenen voor het 
vaststellen van maatregelen met het oog op een beter functioneren van de interne markt.14

Zoals hierboven uiteengezet, bestaan het doel en de inhoud van het voorlopig akkoord over de 
onderhavige richtlijn in het vergroten van de grensoverschrijdende onlinetoegang tot radio- en 
televisieprogramma's door het vergemakkelijken van de vereffening van de rechten voor het 
verlenen van onlinediensten ter ondersteuning van dergelijke uitzendingen en de doorgifte 
daarvan en door het vaststellen van een dergelijke bepaling inzake directe injectie. Aangezien 
dit doel wordt bereikt door de wijziging en uitbreiding van de toepassing van de richtlijn 
satellietomroep en doorgifte via de kabel, die gebaseerd is op de voorgangers van artikel 53, 
lid 1, en artikel 62 VWEU, kan worden gesteld dat de onderhavige richtlijn bedoeld is als 
aanvulling op een andere wetgevingshandeling zonder dat het oorspronkelijke doel daarvan 
wordt gewijzigd, zodat de EU-wetgever dus, in overeenstemming met bovengenoemde 
jurisprudentie, volledig gerechtigd is om deze laatste handeling te baseren op de rechtsgrond 
van de eerste handeling. Dit standpunt is des te meer gerechtvaardigd als we bedenken dat het 
onderhavige instrument nu de vorm krijgt van een richtlijn en geen verordening meer is, zoals 
oorspronkelijk was voorgesteld.15 

Bovendien wordt in de hierboven aangehaalde jurisprudentie inzake dubbele rechtsgronden 
gesteld dat wanneer een handeling veelvuldige doelen heeft of uit veelvuldige componenten 
bestaat, waarvan er één kan worden gezien als het hoofd- of overwegende doel of de hoofd- of 
overwegende component, terwijl de andere doelen of componenten slechts ondergeschikt zijn, 
de handeling op één enkele rechtsgrond gebaseerd moet worden, namelijk die welke vereist is 
gelet op het hoofd- of overwegende doel of de hoofd- of overwegende component. Aangezien 
het doel en de inhoud van het voorlopig akkoord over de onderhavige richtlijn betrekking 
hebben op grensoverschrijdende toegang tot radio- en televisieprogramma's, lijkt het 
noodzakelijk artikel 53, lid 1, en artikel 62 VWEU toe te passen, aangezien zij samen de 
rechtsgrond vormen voor het vrij verrichten van diensten uit hoofde van de titel inzake het 
vrije verkeer van personen, diensten en kapitaal in het VWEU. Een verwijzing naar de 
algemene rechtsgrond inzake harmonisatie op de interne markt in artikel 114 VWEU zou dus 
onnodig zijn, aangezien dit doel van de richtlijn slechts ondergeschikt is aan het hoofddoel 
van de richtlijn, namelijk het waarborgen van vrije dienstverrichting.

Aangezien er dus een specifieke rechtsgrond voorhanden is voor de maatregelen ter 

13 Zie het arrest van het Hof van 30 mei 1989 in zaak C-242/87, Commissie/Raad, EU:C:1989:217, punt 14.
14 Zie het arrest in zaak C-376/98, Duitsland/Raad, EU:C:2000:544, punt 87.
15 Zie het advies van de Juridische Dienst, SJ-0011/19, punt 21.
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verbetering van het functioneren van de interne markt met betrekking tot diensten, en 
aangezien het voorstel uitsluitend diensten betreft, leidt de inleidende zinsnede van artikel 114 
("Tenzij in de Verdragen anders is bepaald") tot de conclusie dat een combinatie van artikel 
53, lid 1, en artikel 62 VWEU de enige juiste rechtsgrond voor het voorstel is. De toevoeging 
van artikel 114 VWEU zou weliswaar neerkomen op een loutere vormfout, die derhalve geen 
aanleiding zou geven tot nietigverklaring van de handeling16, maar dat neemt niet weg dat 
deze toevoeging overbodig is.

VI – Conclusie en aanbeveling

Uit bovenstaande analyse blijkt dat artikel 53, lid 1, en artikel 62 VWEU de passende 
rechtsgrond vormen voor het voorstel.

Op haar vergadering van 23 januari 2019 heeft de Commissie juridische zaken dan ook met 
eenparigheid van stemmen17 (21 stemmen vóór) besloten de Commissie juridische zaken aan 
te bevelen met het oog op de stemming over de tekst van het voorlopig akkoord, zoals 
voorgesteld in de door het Coreper op 18 januari 2019 overeengekomen tekst, in te stemmen 
met bovengenoemde rechtsgrond.

Hoogachtend,

Pavel Svoboda

(Betreft alle taalversies.)

16 Zie, ter illustratie, zaak C-491/01, British American Tobacco, EU:C:2002:741, punten 103-111.
1717 Bij de eindstemming waren aanwezig: Pavel Svoboda (voorzitter), Mady Delvaux (ondervoorzitter), 
Jean-Marie Cavada (ondervoorzitter), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (ondervoorzitter), Gilles Lebreton 
(rapporteur voor advies), 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.


