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Ärende: Yttrande över den rättsliga grunden för förslaget till Europaparlamentets och 
rådets direktiv om fastställande av bestämmelser för utövandet av upphovsrätt 
och närstående rättigheter tillämpliga på vissa av programföretagens 
onlinesändningar och vidaresändningar av tv- och 
radioprogram(COM(2016)0594 – C8–0384/2016 – 2016/0284(COD))

Till ordföranden

Efter det att enighet nåddes i Coreper den 18 januari 2019 om ett utkast till ett övergripande 
kompromisspaket om ovanstående dokumentation skickades en skrivelse från dess ordförande 
till utskottet för rättsliga frågor jämte texten i kompromisspaketet. Med undantag för den 
rättsliga grunden var texten identisk med texten i den preliminära överenskommelsen efter 
trepartsförhandlingarna. Den nya rättsliga grund som föreslås av Coreper är artiklarna 53.1 
och 62 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). 

Före bekräftelseomröstningen om den preliminära överenskommelsen vid sammanträdet för 
utskottet för rättsliga frågor den 23 januari 2019 lade utskottet därför fram ett yttrande 
i enlighet med artikel 39.3 i arbetsordningen om den rättsliga grundens lämplighet.

I – Bakgrund

Förslaget, som är en del av det upphovsrättspaket som lades fram av kommissionen under 
2016 som en del av dess reform av upphovsrätten mot bakgrund av upprättandet av den 
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digitala inre marknaden, syftar främst till att underlätta onlinesändningar av tv- och 
radioprogram över gränserna genom att utöka ursprungslandsprincipen till att omfatta sådana 
sändningar. Denna princip, som fastställdes i satellit- och kabeldirektivet1, gör det möjligt för 
programföretag som gör sina tjänster tillgängliga över gränserna att klarera de nödvändiga 
rättigheterna för de relevanta territorierna i endast en medlemsstat.

Under förhandlingarna i ärendet föreslog rådet, främst som ett resultat av den preliminära 
överenskommelsen att ändra instrumentets rättsliga form från en förordning till ett direktiv, 
att artikel 53.1 i EUF-fördraget om etableringsrätt och artikel 62 i EUF-fördraget om friheten 
att tillhandahålla tjänster skulle läggas till artikel 114 i EUF-fördraget om harmonisering på 
den inre marknaden. Den senare är den enda ursprungliga rättsliga grunden i kommissionens 
förslag.

Under behandlingen av den text som blev resultatet av trepartsförhandlingarna, med 
beaktande av sammanträdet i Coreper den 18 januari 2019, ströks hänvisningen till artikel 114 
i EUF-fördraget. Den text som lades fram av Coreper för utskottet för rättsliga frågor mot 
bakgrund av dess bekräftelseomröstning omfattade därför endast artiklarna 53.1 och 62 
i EUF-fördraget som rättslig grund för direktivet.

II – Relevanta fördragsartiklar

Den rättsliga grunden i kommissionens förslag var artikel 114 i EUF-fördraget om 
harmonisering på den inre marknaden. Den lyder som följer (understrykning tillagd):

Artikel 114
(f.d. artikel 95 i EG-fördraget)

1. Om inte annat föreskrivs i fördragen ska följande bestämmelser tillämpas 
för att nå de mål som anges i artikel 26. Europaparlamentet och rådet ska 
i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet och efter att ha hört 
Ekonomiska och sociala kommittén, besluta om åtgärder för tillnärmning av 
sådana bestämmelser i lagar och andra författningar i medlemsstaterna som 
syftar till att upprätta den inre marknaden och få den att fungera. 

2. Punkt 1 gäller inte bestämmelser om skatter och avgifter, bestämmelser om 
fri rörlighet för personer eller bestämmelser om anställdas rättigheter och 
intressen.

3. Kommissionen ska i sina förslag enligt punkt 1 om hälsa, säkerhet samt 
miljö- och konsumentskydd utgå från en hög skyddsnivå och särskilt beakta ny 
utveckling som grundas på vetenskapliga fakta. Europaparlamentet och rådet 
ska också, inom ramen för sina respektive befogenheter, sträva efter att nå 
detta mål.

4. Om en medlemsstat, efter det att Europaparlamentet och rådet, rådet eller 

1 Rådets direktiv 93/83/EEG av den 27 september 1993 om samordning av vissa bestämmelser 
om upphovsrätt och närstående rättigheter avseende satellitsändningar och vidaresändning via 
kabel (EGT L 248, 6.10.1993, s. 15).
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kommissionen har beslutat om en harmoniseringsåtgärd, anser det 
nödvändigt att behålla nationella bestämmelser som grundar sig på 
väsentliga behov enligt artikel 36 eller som avser miljö- eller 
arbetsmiljöskydd, ska den till kommissionen anmäla dessa bestämmelser samt 
skälen för att behålla dem.

5. Dessutom gäller, utan att detta påverkar tillämpningen av punkt 4, att om 
en medlemsstat efter det att Europaparlamentet och rådet, rådet eller 
kommissionen har beslutat om en harmoniseringsåtgärd anser det nödvändigt 
att införa nationella bestämmelser grundade på nya vetenskapliga belägg 
med anknytning till miljöskydd eller arbetsmiljöskydd för att lösa ett problem 
som är specifikt för den medlemsstaten och som har uppkommit efter beslutet 
om harmoniseringsåtgärden, ska medlemsstaten underrätta kommissionen om 
de planerade bestämmelserna samt om skälen för att införa dem.

6. Kommissionen ska inom sex månader efter en sådan anmälan som avses 
i punkterna 4 och 5 godkänna eller förkasta de ifrågavarande nationella 
bestämmelserna sedan den konstaterat huruvida dessa utgör ett medel för 
godtycklig diskriminering eller innebär förtäckta handelshinder mellan 
medlemsstaterna samt huruvida de kommer att utgöra ett hinder för den inre 
marknadens funktion.

Om kommissionen inte fattar beslut inom denna period ska de nationella 
bestämmelser som avses i punkterna 4 och 5 anses godkända.

Om det är berättigat på grund av frågans komplexitet och om det inte finns 
någon fara för människors hälsa, får kommissionen meddela den berörda 
medlemsstaten att den period som avses i denna punkt kan förlängas med 
ytterligare högst sex månader.

7. Om en medlemsstat i enlighet med punkt 6 bemyndigas att behålla eller 
införa nationella bestämmelser som avviker från en harmoniseringsåtgärd, 
ska kommissionen omedelbart undersöka om den ska föreslå en anpassning 
av den åtgärden.

Artikel 53 i EUF-fördraget, i kapitlet om etableringsrätt i avdelningen om fri rörlighet för 
personer, tjänster och kapital, vars första stycke Coreper föreslår ska ingå i den rättsliga 
grunden, lyder som följer (understrykning tillagd):

Artikel 53
(f.d. artikel 47 i EG-fördraget)

1. För att underlätta för personer att starta och utöva förvärvsverksamhet 
som egenföretagare ska Europaparlamentet och rådet i enlighet med det 
ordinarie lagstiftningsförfarandet utfärda direktiv som syftar till ömsesidigt 
erkännande av examens-, utbildnings- och andra behörighetsbevis och till 
samordning av medlemsstaternas bestämmelser i lagar och andra 
författningar om inledande och utövande av förvärvsverksamhet som 
egenföretagare.
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2. I fråga om läkaryrket, liknande yrken och farmaceutiska yrken förutsätter 
den gradvisa avvecklingen av inskränkningarna en samordning av villkoren 
för att få utöva dessa yrken i de olika medlemsstaterna.

Artikel 62 i EUF-fördraget, i kapitlet om friheten att tillhandahålla tjänster i avdelningen om 
fri rörlighet för personer, tjänster och kapital, vars första stycke Coreper föreslår ska ingå 
i den rättsliga grunden, lyder som följer:

Artikel 62
(f.d. artikel 55 i EG-fördraget)

Bestämmelserna i artiklarna 51–54 ska tillämpas på de sakområden som 
regleras i detta kapitel.

III – Rättspraxis om rättsliga grunder

Enligt domstolens fasta rättspraxis ska ”valet av rättslig grund för en rättsakt inom 
gemenskapen […] ske utifrån objektiva kriterier som kan bli föremål för domstolsprövning. 
Bland dessa kriterier ingår bland annat rättsaktens syfte och innehåll”2. Val av felaktig rättslig 
grund kan därför tjäna som anledning till att den berörda rättsakten ogiltigförklaras.

Valet av rättslig grund bör i princip inte vara beroende av valet av tidigare rättsakter, men 
enligt fast rättspraxis måste den rättsliga grunden för en åtgärd fastställas med beaktande av 
dess eget syfte och innehåll och inte av den rättsliga grund som används för antagandet av 
andra EU-åtgärder, som i vissa fall kan ha liknande egenskaper. Om en rättsakt är utformad 
enbart som ett tillägg till eller en rättelse av en annan rättsakt utan att dess ursprungliga mål 
ändras, har unionslagstiftaren emellertid full rätt att grunda den senare rättsakten på den 
rättsliga grunden för den första akten3. 

När det gäller flera rättsliga grunder måste det fastställas om förslaget antingen

1. har flera olika avsikter eller flera olika beståndsdelar, och om en av dessa kan 
identifieras som den huvudsakliga eller avgörande avsikten eller beståndsdelen, medan 
de andra enbart är av underordnad betydelse, eller 

2. samtidigt har flera avsikter eller flera beståndsdelar vilka har ett sådant samband att de 
inte kan åtskiljas och den ena inte är sekundär och indirekt i förhållande till den andra.

Enligt domstolens rättspraxis måste rättsakten i det förra fallet grundas på en enda rättslig 
grund, nämligen den som krävs enligt den huvudsakliga eller avgörande avsikten eller 
beståndsdelen, och i det senare fallet på de olika motsvarande rättsliga grunderna4.

2 Mål C-45/86, kommissionen mot rådet (generella förmånstullar), REG 1987, s. 1439, 
punkt 5; mål C-440/05, kommissionen mot rådet, REG 2007, s. I-9097; mål C-411/06, 
kommissionen mot parlamentet och rådet, REG 2009, s. I-7585.
3 Se dom av den 21 juni 2018, Polen mot Europaparlamentet och rådet, C-5/16, 
EU:C:2018:483, s. 49, s. 69 och angiven rättspraxis.
4 Se det ovannämnda målet C-411/06, punkterna 46–47.
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IV. – Det föreslagna direktivets syfte och innehåll

Förslagets huvudsyfte är att underlätta onlinesändningar över gränserna av tv- och 
radioprogram genom att utöka ursprungslandsprincipen till att omfatta sådana sändningar. 
Denna princip, som fastställdes i satellit- och kabeldirektivet, gör det möjligt för 
programföretag som gör sina tjänster tillgängliga över gränserna att klarera de nödvändiga 
rättigheterna för de relevanta territorierna i endast en medlemsstat.

De huvudsakliga ändringar av kommissionens förslag som man enades om under 
trepartsförhandlingarna och som avspeglas i den preliminära överenskommelsen rör förslagets 
syfte och innehåll. Dessa ändringar minskar omfattningen av de typer av tv-program för vilka 
utvidgningen av ursprungslandsprincipen skulle gälla, tillhandahåller mer detaljerade villkor 
för vidaresändningar och lägger till bestämmelser om s.k. direktinjicering. Det senare är 
en teknisk process genom vilken programföretag sänder sina programbärande signaler till 
andra företag än programföretag, på ett sådant sätt att de programbärande signalerna inte kan 
tas emot av allmänheten under sändningen.

Kommissionens förslag bestod av sju artiklar och 19 skäl, men den preliminärt överenskomna 
texten består av 14 artiklar och 27 skäl.

Den nya artikel -1 om ”Syfte” lyder som följer:

I detta direktiv fastställs regler som syftar till att utöka tillgången till fler 
radio- och tv-program över gränserna genom att underlätta klareringen av 
rättigheter för tillhandahållande av onlinetjänster med anknytning till 
sändningar av vissa typer av tv- och radioprogram, och för vidaresändning 
av tv- och radioprogram. I direktivet fastställs även regler för sändning av 
radio- och tv-program via direktinjicering.

I artikel 1 har definitionen av ”vidaresändning” ändrats betydligt för att ta hänsyn till de 
överenskomna särskilda begränsningarna, och definitionerna av ”förvaltade miljöer” och 
”direktinjicering” har lagts till.

I artikel 2 begränsas utvidgningen av ursprungslandsprincipen, beskrivs aspekter som rör 
fastställandet av det belopp som betalas för de berörda rättigheterna och hänvisas till 
avtalsfrihet rörande införandet av begränsningar av utnyttjandet av dessa rättigheter, däribland 
de som omfattas av direktivet om informationssamhället5.

I artikel 3 om vidaresändning föreskrivs att en innehavare (annat än ett programföretag) av 
en exklusiv rättighet för överföring till allmänheten måste ge tillstånd till vidaresändningar, 
och att rättighetsinnehavare får bevilja eller vägra tillstånd till vidaresändning enbart genom 
en organisation för kollektiv förvaltning. I denna artikel föreskrivs dessutom hur man 
fastställer vilken organisation för kollektiv förvaltning som är behörig under olika 
omständigheter eller scenarier. Det klargörs i skäl 13 att detta inte påverkar direktivet om 
kollektiv förvaltning av rättigheter6.

5 Direktiv 2001/29/EG om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående 
rättigheter i informationssamhället (EGT L 167, 22.6.2001, s. 10).
6 Direktiv 2014/26/EU om kollektiv förvaltning av upphovsrätt och närstående rättigheter och 
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I artikel 4 föreskrivs att artikel 3 inte gäller för programföretagens egna sändningar och att 
förhandlingar med vidaresändningsoperatörer måste genomföras i god tro.

Artikel 4a gör det möjligt att begära medling i enlighet med vad som avses i satellit- och 
kabeldirektivet, enligt vilket inga avtal kan ingås mellan en organisation för kollektiv 
förvaltning och en vidaresändningsoperatör eller ett programföretag och en 
vidaresändningsoperatör.

I artikel 4b föreskrivs att medlemsstaterna får tillämpa reglerna om vidaresändning i det 
föreslagna direktivet och satellit- och kabeldirektivet om alla sändningar sker inom deras eget 
territorium.

I artikel 4c fastställs regler om direktinjicering, enligt vilka programföretaget och 
signaldistributören anses vara en del av en enda överföring till allmänheten, för vilken de 
måste inhämta tillstånd från rättighetsinnehavarna, och i denna artikel anges det att 
medlemsstaterna får tillämpa reglerna om vidaresändning i dessa situationer.

Artikel 4d innehåller en ändring av definitionen av ”vidaresändning via kabel” i satellit- och 
kabeldirektivet för att anpassa direktivet till dessa nya regler.

I artiklarna 6 och 7 fastställs slutbestämmelser om granskning, införlivande, 
övergångsbestämmelser, ikraftträdande och mottagare.

Den preliminärt överenskomna texten skiljer sig därför betydligt från kommissionens förslag, 
med tanke på att instrumentets rättsliga form ändrades från en förordning till ett direktiv, 
rättsaktens tillämpningsområde minskades betydligt och bestämmelser om tekniska aspekter 
som inte ursprungligen övervägdes i förslaget inkluderades.

V – Fastställande av lämplig rättslig grund

Det bör först noteras att satellit- och kabeldirektivet, i vilket ursprungslandsprincipen 
fastställdes, byggde på de två rättsliga grunder som angavs i Corepers text. Dessutom byggde 
både direktivet om kollektiv förvaltning av rättigheter och direktivet om audiovisuella 
medietjänster7 på dessa två artiklar8. Båda dessa direktiv är högst relevanta för det 
föreliggande direktivet, eftersom de handlar om klarering av rättigheter när organisationer för 
kollektiv förvaltning är inblandade respektive icke-upphovsrättsrelaterade aspekter av 
sändningsverksamhet.

gränsöverskridande licensiering av rättigheter till musikaliska verk för användning på nätet på 
den inre marknaden (EUT L 84, 20.3.2014, s. 72).
7 Direktiv om samordning av vissa bestämmelser som fastställs i medlemsstaternas lagar och 
andra författningar om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster (EUT L 95, 
15.4.2010, s. 1). Ett uppdaterat direktiv om audiovisuella tjänster har nyligen slutförts på 
grundval av dessa två artiklar.
8 Den rättsliga grunden för direktivet om kollektiv förvaltning av rättigheter inbegriper dock 
även artikel 50.1 i EUF-fördraget, där det föreskrivs att EU:s lagstiftare ska agera genom 
direktiv för att uppnå etableringsfrihet vad gäller en viss verksamhet.
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De två senaste EU-direktiven som i betydande grad rör upphovsrättsfrågor, direktivet om 
anonyma verk9 och förslaget till direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden10 
(som för närvarande är under förhandling), byggde även de på dess två artiklar, dock jämte 
artikel 114 i EUF-fördraget om harmonisering på den inre marknaden.

Rättstjänsten hänvisar till följande direktiv på området upphovsrätt, vilka alla har antagits på 
en liknande kombination av rättsliga grunder11: 

Direktiv 93/83/EEG Artiklarna 57.2 och 66 
i EEG-fördraget

Direktiv 96/9/EG Artiklarna 57.2, 66 och 100a 
i EG-fördraget

Direktiv 2000/31/EG Artiklarna 47.2, 55 och 95 
i EG-fördraget

Direktiv 2001/29/EG Artiklarna 47.2, 55 och 95 
i EG-fördraget

Direktiv 2006/115/EG Artiklarna 47.2, 55 och 95 
i EG-fördraget

Direktiv 2006/116/EG Artiklarna 47.2, 55 och 95 
i EG-fördraget

Direktiv 2010/13/EU Artiklarna 53.1 och 62 
i EUF-fördraget

Direktiv 2012/28/EU Artiklarna 53.1, 62 och 114 
i EUF-fördraget

Direktiv 2014/26/EU Artiklarna 50.1, 53.1 och 62 
i EUF-fördraget

Förslag till 
upphovsrättsdirektiv

Artiklarna 53.1, 62 och 114 
i EUF-fördraget

Dessa direktiv bygger alla på vad som nu är artiklarna 53.1 och 62 i EUF-fördraget, och 
en del bygger även på den allmänna rättsliga grunden för harmonisering på den inre 
marknaden, som nu utgör artikel 114 i EUF-fördraget12.

Rådet motiverar strykningen av artikel 114 i EUF-fördraget från den rättsliga grunden med att 
detta är en följd av omvandlingen av instrumentet från en förordning till ett direktiv, samtidigt 
som det betonar att detta på inget sätt ändrar vare sig sakinnehållet i rättsakten eller det 
förfarande som ska följas för dess antagande. Eftersom det föreliggande direktivet endast 
gäller tjänster (på samma sätt som satellit- och kabeldirektivet) och eftersom det finns 
en särskild rättslig grund i EUF-fördraget för åtgärder som är avsedda att förbättra den inre 

9 Direktiv 2012/28/EU om viss tillåten användning av anonyma verk (EUT L 299, 
27.10.2012, s. 5).
10 COM(2016)0593.
11 Se rättstjänstens yttrande, SJ-0011/19, punkt 15.
12 Det bör noteras att artiklarna i det dåvarande EG-fördraget numrerades om i och med 
ikraftträdandet av Amsterdamfördraget den 1 maj 1999. Artiklarna 57.2, 66 och 100a i EG-
fördraget blev då artiklarna 47.2, 55 och 95 i EG-fördraget, vilket i dag motsvarar 
artiklarna 53.1, 62 och 114 i EUF-fördraget.



RR\1140488SV.docx 9/10 PE604.674v04-00

SV

marknadens funktion med avseende på tjänster, blir verkan av inledningsorden i artikel 114 
(”Om inte annat föreskrivs i fördragen”) att den enda lämpliga rättsliga grunden för förslaget 
är en kombination av artiklarna 53.1 och 62 i EUF-fördraget.

Artiklarna 53.1 och 62 i EUF-fördraget utgör tillsammans den specifika rättsliga grund som 
bemyndigar unionen att anta direktiv som syftar till att säkerställa den frihet att tillhandahålla 
tjänster som garanteras i fördragen genom en tillnärmning av tillämplig nationell 
lagstiftning13.

Artikel 114 i EUF-fördraget kan användas som rättslig grund om syftet är att förebygga 
framtida handelshinder som följer av att medlemsstaternas lagstiftning utvecklas i många 
olika riktningar. Det ska dock vara sannolikt att sådana hinder kan uppstå och åtgärden i fråga 
ska syfta till att förebygga dem. Dessa överväganden är även tillämpliga på tolkningen av 
artikel 53.1 i fördraget, jämförd med artikel 62, som också syftar till att ge unionslagstiftaren 
särskild befogenhet att vidta åtgärder som är avsedda att förbättra den inre marknadens 
funktion14.

Som beskrevs ovan är syftet för och innehållet i den preliminära överenskommelsen om det 
föreliggande direktivet att förbättra tillgången online till radio- och tv-program över gränserna 
genom att underlätta klareringen av rättigheter för onlinetjänster som har anknytning till 
sådana sändningar och för deras vidaresändning, samtidigt som även bestämmelser om 
direktinjicering fastställs. Eftersom detta görs genom att ändra och utöka tillämpningen av 
satellit- och kabeldirektivet, som bygger på föregångarna till artiklarna 53.1 och 62 
i EUF-fördraget, kan man hävda att det föreliggande direktivet är utformat för att fungera som 
tillägg till en annan rättsakt utan att ändra dess ursprungliga syfte, och unionslagstiftaren har 
därför, i enlighet med den rättspraxis som angavs ovan, full rätt att grunda den senare 
rättsakten på den första rättsaktens rättsliga grund. Denna ståndpunkt ges ytterligare vikt när 
man överväger att det föreliggande instrumentets rättsliga form nu är ett direktiv snarare än 
en förordning, som ursprungligen föreslogs15. 

Enligt rättspraxis rörande frågan om fler än en rättslig grund gäller dessutom följande: Om 
en rättsakt har fler än en avsikt eller fler än en beståndsdel, och om en av dessa kan 
identifieras som den huvudsakliga eller avgörande avsikten eller beståndsdelen, medan de 
andra endast är av underordnad betydelse, måste rättsakten bygga på en enda rättslig grund, 
nämligen den som krävs med hänsyn till den huvudsakliga eller avgörande avsikten eller 
beståndsdelen. Eftersom syftet och innehållet i den preliminära överenskommelsen om det 
föreliggande direktivet avser tillgång över gränserna till radio- och tv-program verkar det vara 
nödvändigt att tillämpa artiklarna 53.1 och 62 i EUF-fördraget, eftersom de tillsammans utgör 
den rättsliga grunden för friheten att tillhandahålla tjänster i avsnittet om fri rörlighet för 
personer, tjänster och kapital i EUF-fördraget. En hänvisning till den allmänna rättsliga 
grunden om harmonisering på den inre marknaden i artikel 114 i EUF-fördraget är därför inte 
nödvändig, eftersom detta syfte med direktivet endast är av underordnad betydelse jämfört 
med direktivets huvudsyfte att säkerställa friheten att tillhandahålla tjänster.

13 Se domstolens dom av den 30 maj 1989 i mål C-242/87, kommissionen mot rådet, 
EU:C:1989:217, punkt 14.
14 Se domstolens dom i mål C-376/98, Tyskland mot rådet, EU:C:2000:544, punkt 87.
15 Se rättstjänstens yttrande, SJ-0011/19, punkt 21.
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Eftersom det således finns en specifik rättslig grund för åtgärder som är avsedda att förbättra 
den inre marknadens funktion med avseende på tjänster, och förslaget endast gäller tjänster, 
blir verkan av inledningen till artikel 114 (”Om inte annat föreskrivs i fördragen”) att den 
enda lämpliga rättsliga grunden för förslaget är en kombination av artiklarna 53.1 och 62. 
Även om det stämmer att tillägget av artikel 114 i EUF-fördraget enbart utgör en formell brist 
som alltså inte skulle medföra att akten är ogiltig16, är det icke desto mindre onödigt.

VI – Slutsats och rekommendation

Mot bakgrund av den ovanstående analysen utgör artiklarna 53.1 och 62 i EUF-fördraget den 
korrekta rättsliga grunden för förslaget.

Vid sammanträdet den 23 januari 2019 beslutade utskottet för rättsliga frågor därför 
enhälligt17, med 21 röster för, att rekommendera att utskottet för rättsliga frågor godkänner 
ovanstående rättsliga grund, mot bakgrund av omröstningen om texten i den preliminära 
överenskommelsen, i enlighet med vad som föreslagits i den text som godkändes av Coreper 
den 18 januari 2019.

Med vänlig hälsning

Pavel Svoboda

(Berör samtliga språkversioner.)

16 Se t.ex. mål C-491/01, British American Tobacco, EU:C:2002:741, punkterna 103–111.
17 Följande ledamöter var närvarande vid slutomröstningen: Pavel Svoboda (ordförande), 
Mady Delvaux (vice ordförande), Jean-Marie Cavada (vice ordförande), Lidia Joanna 
Geringer de Oedenberg (vice ordförande), Gilles Lebreton (föredragande av yttrande), 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.


