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Der indføjes følgende inden udtalelsen fra Udvalget om det Indre Marked og 

Forbrugerbeskyttelse: 

 

UDTALELSE FRA RETSUDVALGET OM DET RETSGRUNDLAGET 

 

Emne: Udtalelse om retsgrundlaget for forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

om visse tilladte anvendelser af forældreløse værker  

 

I - Baggrund 
 

Kommissionens forslag til retsgrundlag for ovennævnte forslag var artikel 49 og 56 i TEUF 

samt artikel 114 i TEUF.  

 

I forbindelse med trilogerne var Rådets holdning, at retsgrundlaget skulle ændres til artikel 53, 

stk. 1, og artikel 62 i TEUF sammen med artikel 114 i TEUF, eftersom det oprindeligt 

foreslåede retsgrundlag ikke indeholdt nogen eksplicit beføjelse for lovgiveren til at vedtage 

retsakter. Denne holdning fandt også støtte hos Kommissionen. 
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Ordføreren, Lidia Geringer de Oedenberg, anmodede derfor i overensstemmelse med 

forretningsordenens artikel 37, stk. 3, Retsudvalget om at kontrollere retsgrundlaget for 

forslaget og det foreslåede alternative retsgrundlag. 

 

 

II - Det foreslåede direktivs formål og indhold 

 

Forslagets formål er at tillade massedigitalisering, samtidig med at rettighedshaveres 

ophavsret beskyttes. Rettighedshaverens tilladelse er påkrævet, når værket stilles til rådighed 

for offentligheden. Kan den relevante rettighedshaver ikke lokaliseres, betragtes det 

pågældende værk i henhold til forslaget derfor som et forældreløst værk, eftersom det ikke har 

været muligt at opnå tilladelse, og når sådanne værker stilles til rådighed online, er der risiko 

for at krænke ophavsretten. Forslaget har til hensigt at skabe et retsgrundlag, der kan 

forhindre krænkelser af ophavsrettighederne og fremme digitaliseringen og formidlingen af 

forældreløse værker på tværs af grænserne i det indre marked.  

 

 

II - Relevante artikler i TEUF  
 

 

Følgende artikler i TEUF indgår i retsgrundlaget for Kommissionens forslag (fremhævelser 

tilføjet): 

 

Artikel 49 

Inden for rammerne af nedennævnte bestemmelser er der forbud mod 

restriktioner, som hindrer statsborgere i en medlemsstat i frit at etablere sig 

på en anden medlemsstats område. Dette forbud omfatter også hindringer for, 

at statsborgere i en medlemsstat, bosat på en medlemsstats område, opretter 

agenturer, filialer eller datterselskaber.  

Med forbehold af bestemmelserne i kapitlet vedrørende kapitalen indebærer 

etableringsfriheden adgang til at optage og udøve selvstændig 

erhvervsvirksomhed samt til at oprette og lede virksomheder, herunder 

navnlig selskaber i den i artikel 54 anførte betydning, på de vilkår, som i 

etableringslandets lovgivning er fastsat for landets egne statsborgere. 

 

Artikel 56 

Inden for rammerne af nedennævnte bestemmelser er der forbud mod 

restriktioner, der hindrer fri udveksling af tjenesteydelser inden for Unionen, 

for så vidt angår statsborgere i medlemsstaterne, der er bosat i en anden 

medlemsstat end modtageren af den pågældende ydelse.  

Europa-Parlamentet og Rådet kan efter den almindelige 

lovgivningsprocedure udstrække anvendelsen af bestemmelserne i dette 

kapitel til tjenesteydere, der er statsborgere i et tredjeland og bosat inden for 

Unionen. 

 

Artikel 114 
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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.  

 

[...] 

 

 

Som erstatning for artikel 49 og 56 i TEUF foreslås følgende to artikler som retsgrundlag 

sammen med artikel 114 (fremhævelser tilføjet): 

 

Artikel 53 

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 

Bestemmelserne i artiklerne 51-54 finder anvendelse på det i dette kapitel 

omhandlede sagsområde. 

 

 

IV - Retspraksis vedrørende retsgrundlaget 

 

Det fremgår af Domstolens faste praksis, at valget af hjemmel for en fællesskabsretsakt skal 

ske på grundlag af objektive forhold, som gør det muligt at foretage en domstolskontrol, 

herunder især retsaktens formål og indhold1. Vælges en forkert hjemmel, vil den pågældende 

retsakt derfor kunne annulleres. 

 

 

V - Fastlæggelse af det korrekte retsgrundlag 

 

Artikel 114 i TEUF er det generelle retsgrundlag for tilnærmelsen mellem de love i 

medlemsstaterne, der vedrører det indre markeds oprettelse og funktion. Denne bestemmelse 

udgør det overordnede retsgrundlag i denne sag, eftersom forslagets formål og indhold 

vedrører etableringen af et retsgrundlag, der kan forhindre krænkelser af ophavsrettighederne 

                                                 
1 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 (8. september 2009) (EUT C 267 af 7.11.2009, s. 8). 
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og fremme digitaliseringen og formidlingen af forældreløse værker på tværs af grænserne i 

det indre marked.  

 

Det supplerende retsgrundlag, der oprindeligt var blevet valgt, nemlig artikel 49 og 56 i 

TEUF, findes under afsnit IV, Den frie bevægelighed for personer, tjenesteydelser og kapital, 

i tredje del, Unionens interne politikker og foranstaltninger, hhv. under overskriften 

Etableringsretten og overskriften Tjenesteydelser.  Selv om de vedrører de relevante 

politikker for det foreslåede direktiv, indeholder de ikke bestemmelser, der muliggør 

vedtagelse af direktiver. I artikel 56 i TEUF fastslås det blot, at direktiver kan vedtages for at 

udstrække anvendelsen af bestemmelserne i dette kapitel til tjenesteydere, der er statsborgere i 

et tredjeland og bosat inden for Unionen. 

 

Den foreslåede artikel 53, stk. 1, i TEUF er også placeret under overskriften Etableringsretten, 

men giver mulighed for at vedtage direktiver om samordning af medlemsstaternes love og 

administrative bestemmelser. Endvidere bestemmes det i artikel 62 i kapitlet om 

tjenesteydelser i TEUF, at bestemmelser i artiklerne 51-54 finder anvendelse på det i dette 

kapitel omhandlede sagsområde. 

 

 

VI - Konklusion og henstilling 

 

Udvalget behandlede ovennævnte spørgsmål på mødet den 31. maj 2012. 

På mødet den 31. maj 2012 vedtog Retsudvalget således enstemmigt1 at henstille 

følgende: På baggrund af ovenstående analyse må artikel 53, stk. 1, og artikel 62 i TEUF 

erstatte artikel 49 og artikel 56 i TEUF som retsgrundlag for det foreslåede direktiv sammen 

med artikel 114 i TEUF. 

(Vedrører alle sprogversioner.) 

 

                                                 
1 Til stede ved den endelige afstemning: Klaus-Heiner Lehne (formand), Evelyn Regner (næstformand), Raffaele 

Baldassarre (næstformand), Françoise Castex (næstformand), Sebastian Valentin Bodu (næstformand), Axel 

Voss (ordfører), Luigi Berlinguer, Sergio Gaetano Cofferati, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe 

Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Luis de Grandes Pascual, Sajjad Karim, Eva Lichtenberger, 

Antonio Masip Hidalgo, Francesco Enrico Speroni, Keith Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz 

Zwiefka og Elisabeth Morin-Chartier (i overensstemmelse med artikel 187, stk. 2). 


