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Den 10. oktober 2018 noterede Retsudvalgets koordinatorer sig, at det i forbindelse med de 
igangværende interinstitutionelle forhandlinger om forslaget til direktiv om ophavsret på det 
digitale indre marked blev foreslået at tilføje artikel 53, stk. 1, og artikel 62 i TEUF til artikel 
114 i TEUF som retsgrundlag. Retsudvalget har derfor besluttet at kontrollere retsgrundlaget 
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for det pågældende forslag og navnlig de foreslåede eventuelle tilføjelser, jf. 
forretningsordenens artikel 39, stk. 2. 

Retsudvalget behandlede ovennævnte spørgsmål på mødet den 10. december 2018.

I - Baggrund

Den 14. september 2016 fremsatte Kommissionen et lovgivningsforslag om modernisering af 
EU's ophavsretsregler, herunder et direktiv om ophavsret på det digitale indre marked. Rådet 
fik et forhandlingsmandat den 25. maj 20181.

Det retsgrundlag, som Kommissionen oprindeligt foreslog, var artikel 114, stk. 1, i traktaten 
om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), som er det generelle retsgrundlag 
vedrørende foranstaltninger til harmoniseringen af medlemsstaternes lovgivning på det indre 
marked. Rådets førnævnte mandat tilføjede to nye retsgrundlag, artikel 53, stk. 1, og artikel 
62 i TEUF, og Kommissionen gik med til denne ændring2. 

Den 12. september 2018 stemte Parlamentet om forslaget til direktiv om ophavsret på det 
digitale indre marked og vedtog sit forhandlingsmandat3 med 438 stemmer for. På dette 
grundlag har Parlamentets forhandlingsteam den 2. oktober 2018 indledt forhandlinger med 
Rådet og Kommissionen med henblik på at færdiggøre en tekst og vedtage direktivet.

Det er derfor i forbindelse med de igangværende interinstitutionelle forhandlinger vigtigt at 
afgøre, om den foreslåede tilføjelse af artikel 53, stk. 1, og artikel 62 i TEUF er berettiget. 
Artikel 62 er en del af kapitlet om tjenesteydelser og bestemmer, at artikel 51-54 i TEUF 
finder anvendelse på det i kapitlet om tjenesteydelser omhandlede sagsområde. Artikel 53, 
stk. 1, i TEUF er retsgrundlaget for vedtagelse af direktiver efter den almindelige 
lovgivningsprocedure. Artikel 53, stk. 1, sammenholdt med artikel 62 i TEUF kan anvendes 
som retsgrundlag for vedtagelse af direktiver vedrørende tjenesteydelser. 

II - Relevante artikler i traktaten

Artikel 114 i TEUF har følgende ordlyd:
Artikel 114

(tidl. artikel 95 i TEF)

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

2. Stk. 1 finder ikke anvendelse på fiskale bestemmelser, bestemmelser vedrørende den frie 

1 Dokument 9134/18 af 25. maj 2018.
2 Ifølge anmodningen om juridisk rådgivning sendt til Juridisk Tjeneste ved skrivelse af 

23. oktober 2018 fra formanden for Retsudvalget.
3          P8_TA(2018)0337.
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bevægelighed for personer og bestemmelser vedrørende ansattes rettigheder og interesser.

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

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

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

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

Hvis Kommissionen ikke har truffet nogen beslutning inden for dette tidsrum, betragtes de i 
stk. 4 og 5 omhandlede nationale bestemmelser som godkendt.

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

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

8. Hvis en medlemsstat rejser et specifikt problem vedrørende folkesundheden på et område, 
der har været omfattet af tidligere harmoniseringsforanstaltninger, underretter den 
Kommissionen, der omgående undersøger, om den skal foreslå Rådet passende 
foranstaltninger.

9. Uanset den i artikel 258 og 259 fastsatte fremgangsmåde kan Kommissionen eller en 
medlemsstat henvende sig direkte til Den Europæiske Unions Domstol, hvis de finder, at en 
anden medlemsstat misbruger de i nærværende artikel fastsatte beføjelser.

10. De ovennævnte harmoniseringsforanstaltninger indeholder i de relevante tilfælde en 
beskyttelsesklausul, der bemyndiger medlemsstaterne til med en eller flere af de ikke-
økonomiske begrundelser, der er nævnt i artikel 36, at træffe foreløbige foranstaltninger, der 
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er undergivet en EU-kontrolprocedure.

Artikel 53, stk. 1, i TEUF har følgende ordlyd:
Artikel 53

(tidl. artikel 47 i TEF)

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

Artikel 62 i TEUF har følgende ordlyd:
Artikel 62

(tidl. artikel 55 i TEF)

Bestemmelserne i artiklerne 51-54 finder anvendelse på det i dette kapitel omhandlede 
sagsområde [som har overskriften "Tjenesteydelser"].

III - EU-Domstolens retspraksis vedrørende valg af retsgrundlag

Det fremgår af Domstolens faste retspraksis, at valget af hjemmel for en fællesskabsretsakt 
skal foretages på grundlag af objektive forhold, som gør det muligt at foretage en 
domstolskontrol, herunder især retsaktens formål og indhold4. Vælges en forkert hjemmel, vil 
den pågældende retsakt derfor kunne annulleres.

Hvis en gennemgang af en retsakt viser, at den har et dobbelt formål, eller at den består af to 
led, og det ene af disse kan bestemmes som det primære eller fremherskende, mens det andet 
kun er sekundært, skal retsakten have en enkelt hjemmel, nemlig den, der kræves af det 
primære eller fremherskende formål eller led5. Det er kun hvis det godtgøres, at der med den 
pågældende retsakt samtidig forfølges flere formål, eller at den har flere led, der på 
uadskillelig måde er indbyrdes forbundne, uden at et af disse formål er sekundært og indirekte 
i forhold til det andet, at en sådan retsakt undtagelsesvis bør vedtages med de dertil svarende 
forskellige hjemmeler, forudsat at de er proceduremæssigt forenelige. 6   

IV — Analyse og fastlæggelse af det korrekte retsgrundlag under hensyn til forslagets 
formål og indhold, Parlamentets mandat og Rådets mandat

Den mulige tilføjelse af artikel 53, stk. 1, og artikel 62 i TEUF og artikel 114 i TEUF er 

4 Sag C-45/86, Kommissionen mod Rådet (generelle toldpræferencer), Sml. 1987, s. 
1439, præmis 5; sag C-440/05, Kommissionen mod Rådet, Sml. 2007 I, s. 9097; sag C-
411/06, Kommissionen mod Parlamentet og Rådet, Sml. 2009 I, s. 7585.

5 Sag C-137/12, Kommissionen mod Rådet, EU:C:2013:675, præmis 53; sag C-411/06, 
Kommissionen mod Parlamentet og Rådet, EU:C:2009:518, præmis 46 og den deri 
nævnte retspraksis; sag C-490/10, Parlamentet mod Rådet, EU:C:2012:525, præmis 45; 
sag C-490/07, Parlamentet mod Rådet, EU:C:2008:605, præmis 34.

6 Sag C-300/89, Kommissionen mod Rådet ("titandioxid"), EU:C:1991:244, præmis 17-
25.
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nævnt direkte i Rådets mandat.

Det skal først bemærkes, at artikel 17 har til formål at ændre direktiv 96/9/EF og 2001/29/EF, 
som begge er baseret på en lignende kombination af de tre pågældende retsgrundlag. Det 
forekommer ud fra en formel synsvinkel at være hensigtsmæssigt at basere ændringsretsakten 
på nogle retsgrundlag, som svarer til retsgrundlagene for de ændrede retsakter. 

Under hensyntagen til de materielle aspekter og formålet med og indholdet af teksten, det 
være sig Kommissionens forslag eller Rådets eller Parlamentets mandat, er det klart, at 
teksten har til formål at regulere ophavsret og beslægtede aspekter, men den gør det i 
forbindelse med det digitale indre marked, nærmere bestemt tjenesteydelser, der leveres 
online. Retsaktens anvendelsesområde vil også blive udvidet til at omfatte regler, "der har til 
formål at sikre en velfungerende markedsplads for udnyttelsen af værker og andre 
frembringelser"7, som udføres inden for rammerne af "virksomhed af handelsmæssig 
karakter"8, der "udføres mod betaling"9, bl.a. af leverandører af tjenester for deling af 
onlineindhold.

Formålet med forslaget er som anført i artikel 1, stk. 1, at "gennemføre en yderligere 
harmonisering af Unionens lovgivning om ophavsret og beslægtede rettigheder inden for 
rammerne af det indre marked, under særlig hensyntagen til digitale og grænseoverskridende 
anvendelser af beskyttet indhold. Det indeholder også regler om undtagelser og 
indskrænkninger, fremme af licenser samt regler, der har til formål at sikre en 
velfungerende markedsplads for udnyttelsen af værker og andre frembringelser" 
[fremhævelse tilføjet]. 

Denne udnyttelse af værker og andre frembringelser skal nærmere bestemt betragtes som en 
"tjenesteydelse" som omhandlet i artikel 57, stk. 2, litra b), i TEUF, dvs. en virksomhed af 
handelsmæssig karakter, der normalt udføres mod betaling.

Dette er navnlig anvendelsesområdet for artikel 13 i Kommissionens forslag, som ifølge 
begrundelsen "forpligter leverandører af informationssamfundstjenester, der lagrer og giver 
adgang til store mængder af værker og andre frembringelser, som uploades af deres brugere, 
til at træffe passende og forholdsmæssige foranstaltninger til at sikre funktionen af de aftaler, 
der er indgået med rettighedshaverne, og til at forhindre tilgængeligheden i deres tjenester af 
indhold, som er blevet identificeret af rettighedshaverne via samarbejdet med disse 
tjenesteudbydere".

Et af fokuspunkterne i Rådets og Parlamentets tekster er igen artikel 13 om anvendelse 
foretaget af leverandør af tjenester for deling af onlineindhold af beskyttet indhold, der skal 
adressere den såkaldte "værdikløft", dvs. finde den rette balance mellem det vederlag, som 
ophavsmænd og udøvende kunstnere modtager, og det overskud, der genereres af 
internetplatforme, når de gør deres værker tilgængelige.  I artikel 2, stk. 5, i Rådets mandat 
defineres internetplatforme som leverandører af tjenester for deling af onlineindhold af en 
informationssamfundstjeneste, der som sit hovedformål eller et af hovedformålene har at lagre 
og give offentligheden adgang til store mængder af værker og andre frembringelser, som 

7 Artikel 1.
8 Artikel 57, stk. 2, litra b), i TEUF.
9 Artikel 57, stk. 1, i TEUF.
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uploades af deres brugere, og som den organiserer og promoverer i erhvervsmæssigt øjemed. 
I overensstemmelse med artikel 13 i Rådets tekst vil disse udbydere være underlagt regler, der 
regulerer vilkårene for deres levering af tjenesteydelser og dermed påvirker deres 
forretningsmodel.

I Parlamentets mandat er denne leverandør, som også defineres som "leverandør af tjenester 
for deling af onlineindhold"10, "en leverandør af en informationssamfundstjeneste, der som et 
sine hovedformål har at lagre og give offentligheden adgang til et betydeligt antal 
ophavsretligt beskyttede værker eller andre beskyttede frembringelser, som uploades af deres 
brugere, og som tjenesten optimerer og promoverer i erhvervsmæssigt øjemed". På grundlag 
af artikel 13, stk. 1, i Parlamentets tekst vil platformene skulle indgå licensaftaler med 
rettighedshaverne.

En yderligere forpligtelse for leverandører af tjenester for deling af onlineindhold og 
rettighedshavere til at samarbejde med hinanden i god tro for at sikre, at uautoriserede 
beskyttede værker eller andre frembringelser ikke er tilgængelige på deres tjenester, er fastsat 
i Parlamentets mandat for det tilfælde, at rettighedshaveren ikke vil indgå licensaftalen11. Hvis 
dette samarbejde fører til en uberettiget fjernelse af indholdet, skal leverandørerne af tjenester 
for deling af onlineindhold indføre klage- og erstatningsordninger, som er tilgængelige for 
brugerne12. 

Artikel 13 er klart en af de mest fremtrædende bestemmelser i Parlamentets tekst og i 
forslaget generelt. De foranstaltninger, der er fastsat i Parlamentets mandat, omfatter 
betydelige tilføjelser til driftsmodellerne for leverandørerne af tjenester for deling af 
onlineindhold.

I Rådets tekst vil tjenesteudbyderne være underlagt en forpligtelse til at gennemføre effektive 
og forholdsmæssige foranstaltninger for at forhindre, at specifikke værker eller frembringelser 
er tilgængelige på deres tjenester13. De vil desuden være forpligtet til at fjerne eller deaktivere 
adgangen til disse værker og forhindre, at de bliver tilgængelige i fremtiden. Sådanne 
foranstaltninger skal tage hensyn til tjenesteydelsernes art og størrelse, navnlig om de leveres 
af en mikrovirksomhed eller en lille virksomhed14. Desuden fastsætter Rådets tekst en 
forpligtelse for leverandører af tjenester for deling af onlineindhold og rettighedshavere til at 
samarbejde med hinanden. Leverandørerne af tjenester for deling af onlineindhold skal 
indføre klage- og erstatningsordninger, som er tilgængelige for brugerne. Der skal også 
etableres en dialog mellem de berørte parter15.

Disse regler og mekanismer, der indføres ved artikel 13, udgør et af de vigtigste 
reguleringsmæssige aspekter af teksten. De synes ikke at være af sekundær eller accessorisk 
karakter, når man ser på forslaget som helhed.

Endvidere er formålet med artikel 10 om forhandlingsordningen at skabe betingelser for 

10 Artikel 2, stk. 4b (nyt).
11 Artikel 13, stk. 2a (nyt).
12 Artikel 13, stk. 2b (nyt).
13 Artikel 13, stk. 1 og 4.
14 Artikel 13, stk. 5.
15 Artikel 13, stk. 6, 7 og 8.
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drøftelser med henblik på at lette forhandlingerne om udnyttelse af audiovisuelle værker 
online mellem parter, der oplever vanskeligheder i forbindelse med udstedelse 
licensrettigheder, når de forsøger at indgå en aftale med henblik på at stille audiovisuelle 
værker til rådighed på video on demand-platforme. Denne bestemmelse berører klart 
rammerne for levering af tjenesteydelser på det indre marked. Desuden skal der i henhold til 
Parlamentets tekst tilskyndes til dialog mellem organisationer, der repræsenterer 
ophavsmænd, producenter, video on demand-platforme og andre relevante interessenter, med 
henblik på at fremme tilgængeligheden af audiovisuelle værker på video on demand-
platforme.

Artikel 11 om beskyttelse af pressepublikationer med henblik på anvendelse online giver 
udgiverne af publikationer ophavsret til "leverandører af informationssamfundstjenesters 
digitale anvendelse af deres pressepublikationer"16.  Denne bestemmelse regulerer 
leverandører af informationssamfundstjenesters anvendelse af pressepublikationer online. Den 
er ligesom artikel 13 en del af afsnit IV, der omhandler "foranstaltninger til at skabe en 
velfungerende markedsplads for ophavsret", og vedrører delvist betingelserne for levering af 
tjenesteydelser på det indre marked.

Alle de ovennævnte bestemmelser synes at udgøre et af tyngdepunkterne i Kommissionens 
forslag og både Parlamentets og Rådets tekst, idet det andet er en yderligere harmonisering af 
EU-lovgivningen om ophavsret og beslægtede rettigheder.

V - Konklusion og henstilling

De ovennævnte bestemmelser i Parlamentets og Rådets tekster er utvivlsomt centrale i 
forslaget og har til formål at regulere betingelserne for levering af tjenesteydelser på det indre 
marked. Dette formål er ikke sekundært i forhold til harmoniseringen af EU-lovgivningen om 
ophavsret og beslægtede rettigheder. Der er tværtimod en direkte indbyrdes forbindelse 
mellem disse to målsætninger.

Den foreslåede artikel 53 i TEUF er placeret under overskriften "Etableringsretten" og giver 
mulighed for at vedtage direktiver om samordning af medlemsstaternes love og administrative 
bestemmelser. Endvidere bestemmes det i artikel 62 i TEUF under kapitlet om 
"Tjenesteydelser", at artikel 53 finder anvendelse på det i dette kapitel omhandlede 
sagsområde. Det skal bemærkes, at disse to artikler udgjorde retsgrundlaget for flere 
direktiver på området intellektuel ejendomsret: direktiv 96/9/EF17, direktiv 2000/31/EF18, 
direktiv 2001/29/EF19, direktiv 2006/115/EF20, direktiv 2006/116/EF21, direktiv 

16 Artikel 11, stk. 1.
17 Direktiv om retlig beskyttelse af databaser (EFT L 77 af 27.3.1996, s. 20).
18 Direktiv om visse retlige aspekter af informationssamfundstjenester, navnlig elektronisk 

handel, i det indre marked (EFT L 178 af 17.7.2000, s. 1).
19 Direktiv om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i 

informationssamfundet (EFT L 167 af 22.6.2001, s. 10).
20 Direktiv om udlejnings- og udlånsrettigheder samt om visse andre ophavsretsbeslægtede 

rettigheder i forbindelse med intellektuel ejendomsret (EUT L 376 af 27.12.2006, s. 28).
21 Direktiv om beskyttelsestiden for ophavsret og visse beslægtede rettigheder (EUT L 372 

af 27.12.2006, s. 12).
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2010/13/EU22, direktiv 2012/28/EU23, direktiv 2014/26/EU.24

Denne analyse af retsgrundlaget er baseret på Parlamentets og Rådets mandater.  Det kan 
blive nødvendigt med en yderligere analyse af retsgrundlaget, hvis resultatet af de 
interinstitutionelle forhandlinger ændrer forslaget i væsentlig grad, navnlig målet om at 
regulere betingelserne for levering af tjenesteydelser på det indre marked. 

På mødet den 10. december 2018 vedtog Retsudvalget således enstemmigt25, at en tilføjelse af 
artikel 53, stk. 1, og artikel 62 i TEUF til artikel 114 i TEUF som retsgrundlag for forslaget til 
direktiv om ophavsret på det digitale indre marked er i overensstemmelse med forslagets 
formål og den relevante retspraksis. 

Med venlig hilsen

Pavel Svoboda

(Vedrører alle sprogudgaver.)

22 Direktiv om samordning af visse love og administrative bestemmelser i 
medlemsstaterne om udbud af audiovisuelle medietjenester (EUT L 95 af 15.4.2010, s. 
1).

23 Direktiv om visse tilladte anvendelser af forældreløse værker (EUT L 299 af 
27.10.2012, s. 5).

24 Direktiv om kollektiv forvaltning af ophavsret og beslægtede rettigheder samt 
multiterritoriale licenser for rettigheder til musikværker med henblik på 
onlineanvendelse i det indre marked (EUT L 84 af 20.3.2014, s. 72).

25 Til stede ved den endelige afstemning: Pavel Svoboda (formand), Jean-Marie Cavada, 
Mady Delvaux (næstformand), Axel Voss (ordfører for udtalelse), Joëlle Bergeron, 
Kostas Chrysogonos, Sergio Gaetano Cofferati, Mary Honeyball, Sajjad Karim, 
Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Tiemo 
Wölken, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka, Kosma Złotowski og Luis 
de Grandes Pascual.


