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Vid utskottssammanträdet den 11–12 april 2017 uppmärksammade utskottet för rättsliga 

frågor det faktum att man under de pågående interinstitutionella förhandlingarna om 

lagstiftningspaketet om genomförandet av Marrakechfördraget om att underlätta tillgången till 

publicerade verk för personer som är blinda, synsvaga eller har annat läshandikapp (nedan 

kallat Marrakechfördraget), preliminärt enats om att ändra den rättsliga grunden som 

föreskrivs i kommissionens förslag till förordning om gränsöverskridande utbyte mellan 

unionen och tredjeländer av exemplar i tillgängligt format av vissa verk och andra alster som 

skyddas av upphovsrätt och närstående rättigheter till förmån för personer som är blinda, 

synsvaga eller har annat läshandikapp. Det har närmare bestämt föreslagits att artikel 207 

i EUF-fördraget ska ersättas av artikel 114 i EUF-fördraget. 

 

Utskottet för rättsliga frågor beslutade därför i enlighet med artikel 39.2 i arbetsordningen att 

anta ett yttrande som kontrollerar den rättsliga grunden till nämnda förslag och i synnerhet det 

potentiella bytet av artikel 207 i EUF-fördraget mot artikel 114 i EUF-fördraget. 

 

Utskottet för rättsliga frågor behandlade detta ärende vid utskottssammanträdet den 29–

30 maj 2017. 
 

I – Bakgrund 

Marrakechfördraget antogs 2013 av Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten 

(Wipo) och undertecknades å Europeiska unionens vägnar den 30 april 2014.  

Marrakechfördraget ålägger de fördragsslutande parterna att föreskriva undantag eller 

inskränkningar när det gäller upphovsrätt och närstående rättigheter till förmån för personer 

som är blinda, synskadade eller som har annat läshandikapp. Fördraget möjliggör 

gränsöverskridande utbyte av bokexemplar i särskilda format samt annat tryckt material bland 

de länder som är parter i fördraget.  

För att göra det möjligt för Europeiska unionen att fullgöra sina skyldigheter enligt 

Marrakeshfördraget, och närmare bestämt följa bestämmelser om gränsöverskridande utbyte 

av exemplar i tillgängligt format, import av exemplar i tillgängligt format samt samarbete för 

att underlätta gränsöverskridande utbyte, antog kommissionen den 14 september 2016 ett 

förslag till förordning.  

Den rättsliga grund som kommissionen föreskriver i sitt förslag är artikel 207 i EUF-

fördraget. Resonemanget bekom detta hittas i den argumentation som kommissionen lade 

fram inför domstolen i förfarande 3/15.1 Enligt kommissionen är det främsta målet med 

Marrakeshfördraget att underlätta gränsöverskridande utbyte av exemplar i tillgängligt format, 

och på så sätt uppnå målsättningen att liberalisera den internationella handeln. Kommissionen 

anser att Marrakeshfördraget utgör ett instrument för den gemensamma handelspolitiken.  

II – Den relevanta artikeln i fördraget 

Artikel 207 i avdelning II i EUF-fördraget, med titeln ”Den gemensamma handelspolitiken”, 

lades fram som rättslig grund i kommissionens förslag och lyder som följer:  

Artikel 207 

(f.d. artikel 133 FEG) 

                                                 
1 Yttrande A-3/15, EU:C:2017:114, punkterna 25–30. 



 

RR\1121784SV.docx 3/7 PE594.172v02-00 

 SV 

 

1. Den gemensamma handelspolitiken ska grunda sig på enhetliga principer, särskilt när det 

gäller ändring av tullsatser och ingående av tull- och handelsavtal som rör utbyte av varor 

och tjänster samt handelsrelaterade aspekter av immateriella rättigheter, utländska 

direktinvesteringar, enhetlighet i fråga om liberaliseringsåtgärder, exportpolitik och 

handelspolitiska skyddsåtgärder, inbegripet åtgärder vid dumpning och subventioner. Den 

gemensamma handelspolitiken ska föras inom ramen för principerna och målen för unionens 

yttre åtgärder. 

 

2. Europaparlamentet och rådet ska genom förordningar i enlighet med det ordinarie 

lagstiftningsförfarandet besluta om åtgärder för att fastställa inom vilken ram den 

gemensamma handelspolitiken ska genomföras. 

 

 [...] 

III – Den föreslagna rättsliga grunden 

Under de interinstitutionella förhandlingarna föreslog rådet att i enlighet med domstolens 

yttrande A-3/15 ändra den rättsliga grunden för den föreslagna förordningen till artikel 114 i 

EUF-fördraget.  

Avdelning VII Gemensamma regler om konkurrens, beskattning och tillnärmning av 

lagstiftning 

Kapitel 3 

Tillnärmning av lagstiftning 

Artikel 114 

(f.d. artikel 95 FEG) 

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. 

IV – Europeiska unionens domstols rättspraxis avseende valet av rättslig grund 

Domstolen har traditionellt sett den lämpliga rättsliga grunden som en fråga av konstitutionell 

betydelse, i den mån som den garanterar att principen om tilldelade befogenheter (artikel 5 

i EU-fördraget) följs och fastställer arten och omfattningen av unionens behörighet.1 Enligt 

domstolens fasta rättspraxis ska valet av rättslig grund för en rättsakt inom gemenskapen ”ske 

utifrån objektiva kriterier som kan bli föremål för rättslig prövning. Bland dessa kriterier 

ingår i synnerhet rättsaktens syfte och innehåll.”2 En felaktig rättslig grund kan därför 

motivera ett upphävande av den berörda rättsakten. I detta sammanhang är en institutions 

                                                 
1 Yttrande 2/00, REG 2001, s. I-9713, punkt 5. 
2 Mål C-45/86, kommissionen mot rådet (generella förmånstullar), REG 1987, s. 1439, punkt 5; mål C-411/06, 

kommissionen mot parlamentet och rådet, REG 2009, s. I-7585. 
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önskan om ett mer aktivt deltagande vid antagandet av en viss rättsakt, under vilka 

omständigheter en rättsakt antagits eller det arbete som utförts i andra avseenden inom ramen 

för verksamhet som omfattas av en viss rättsakt irrelevant för fastställandet av den korrekta 

rättsliga grunden.1  

Om bedömningen av en rättsakt visar att den har två syften eller beståndsdelar, av vilka den 

ena kan identifieras som den huvudsakliga eller avgörande, medan den andra endast är av 

underordnad betydelse, måste rättsakten ha en enda rättslig grund, nämligen den som krävs 

med hänsyn till det huvudsakliga eller avgörande syftet eller den huvudsakliga eller 

avgörande beståndsdelen.2 Om en rättsakt samtidigt har flera avsikter eller beståndsdelar som 

är oskiljaktigt förbundna med varandra, utan att den ena är sekundär och indirekt i förhållande 

till den/de andra, måste emellertid en sådan åtgärd baseras på de motsvarande olika rättsliga 

grunderna,3 om de förfaranden som anges för respektive rättslig grund inte är oförenliga med 

och inte äventyrar Europaparlamentets rättigheter.4 

V – Den föreslagna åtgärdens syfte och innehåll 

Syftet med förslaget till förordning, såsom framhållits i kommissionens motivering, är att 

genomföra unionens skyldigheter enligt Marrakechfördraget vad gäller utbyte av exemplar 

i tillgängligt format mellan unionen och tredjeländer som är parter i Marrakechfördraget.  

Artikel 1, som anger förslagets syfte och tillämpningsområde, föreskriver att förordningen 

fastställer regler om gränsöverskridande utbyte av exemplar i tillgängligt format av vissa verk 

och andra alster mellan unionen och tredjeländer som är parter i Marrakechfördraget utan 

rättsinnehavarens samtycke, till förmån för personer som är blinda, synsvaga eller har annat 

läshandikapp.  

Artikel 3 och 4 i den föreslagna förordningen grundar sig på artikel 5 och 6 i 

Marrakeshfördraget som ålägger de fördragsslutande parterna vissa skyldigheter i fråga om 

gränsöverskridande utbyte av exemplar i tillgängligt format. Artikel 3 anger närmare bestämt 

att exemplar i tillgängligt format av verk som framställts i en medlemsstat i enlighet med 

genomförandet av Marrakechfördraget får distribueras till, överföras till eller tillgängliggöras 

för berättigade personer i tredjeländer som är parter i Marrakechfördraget. Artikel 4 tillåter 

import av och tillgång till exemplar i tillgängligt format som framställts i enlighet med 

genomförandet av Marrakechfördraget från ett tredjeland, för berättigade personer i unionen 

och godkända organ som är etablerade i unionen, till förmån för personer med läshandikapp. 

VI – Analys och fastställande av lämplig rättslig grund 

Kommissionen föreslog artikel 207 i EUF-fördraget som lämplig rättslig grund för att 

fastställa export- och importregleringar för att främja vissa typer av gränsöverskridande 

utbyte av exemplar i tillgängligt format. Artikel 207 i EUF-fördraget föreskriver 

Europaparlamentets och rådets möjlighet att, genom förordningar i enlighet med det ordinarie 

                                                 
1 Mål C-269/97, kommissionen mot rådet, REG 2000, s. I-2257, punkt 44. 
2 Mål C-137/12, kommissionen mot rådet, EU:C:2013:675, punkt 53; mål C-490/10, kommissionen mot rådet, 

EU:C:2012:525, punkt 45; mål C-155/07, parlamentet mot rådet, REG 2008, s. I-08103, punkt 34. 
3 Mål C-211/01, kommissionen mot rådet, REG 2003, s. I-08913, punkt 40; mål C-178/03, kommissionen mot 

Europaparlamentet och rådet, REG 2006, s. I-107, punkterna 43–56. 
4 Mål C-300/89, kommissionen mot rådet (”titandioxid”), REG 1991, s. I-2867, punkterna 17–25; mål C-268/94, 

Portugal mot rådet, REG 1996, s. I-6177. 
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lagstiftningsförfarandet, besluta om åtgärder i fråga om den ram inom vilken den 

gemensamma handelspolitiken ska genomföras. 

I sitt yttrande av den 14 februari 2017 fann domstolen att ingåendet av Marrakeshfördraget 

inte faller inom den gemensamma handelspolitikens område som definieras i artikel 207 

i EUF-fördraget. 

Enligt domstolen syftar ”Marrakechfördraget väsentligen [...] till att förbättra situationen för 

berättigade personer genom att med olika medel – bland annat genom en förenklad rörlighet 

av exemplar i tillgänglig form – underlätta dessa personers tillgång till publicerade verk.”1 

Domstolen konstaterade närmare bestämt att artiklarna 5, 6 och 9 i fördraget om det 

gränsöverskridande utbytet av exemplar i tillgängligt format ”inte särskilt syftar till att 

främja, underlätta eller reglera den internationella handeln med exemplar i tillgänglig form, 

utan till att förbättra situationen för berättigade personer genom att underlätta deras tillgång 

till exemplar i tillgänglig form som mångfaldigats i andra fördragsslutande parter”.2  

Domstolen slog fast att det gränsöverskridande utbyte som Marrakeshfördraget föreskriver 

inte kan jämställas med internationell handel för kommersiella ändamål. Ingåendet av 

Marrakeshfördraget faller inte inom den gemensamma handelspolitikens område som 

definieras i artikel 207 i EUF-fördraget.3 

Med tanke på att den föreslagna förordningen syftar till att genomföra skyldigheterna enligt 

Marrakeshfördraget i fråga om gränsöverskridande utbyte av exemplar i tillgängligt format, 

närmare bestämt artiklarna 5, 6 och 9 – och mot bakgrund av ovanstående – framgår det att 

artikel 207 i EUF-fördraget inte kan anses utgöra en giltig rättslig grund för den föreslagna 

förordningen. 

Domstolen säger i samma yttrande att de export- och importregleringar som föreskrivs 

i Marrakeshfördraget måste införas inom ramen för det område som harmoniserats genom 

direktiv 2001/294 ”i den mån de i sista hand har till syfte att, på en fördragsslutande parts 

territorium, tillåta överföringen till allmänheten eller spridningen av exemplar i tillgänglig 

form som publicerats i en annan fördragsslutande part utan rättsinnehavarnas samtycke”. 

Direktiv 2001/29 bygger på artikel 114 i EUF-fördraget och syftar till att ge en harmoniserad 

rättslig ram för upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället där detta 

behövs för att den inre marknaden ska fungera väl. 

Den text som rådet och parlamentet enats om anammar domstolens yttrande som föreskriver 

export- och importregleringar som måste införas inom ramen för det område som 

harmoniserats genom direktiv 2001/29: 

Artikel 1: ”I denna förordning fastställs enhetliga regler om gränsöverskridande utbyte av 

exemplar i tillgängligt format av verk och andra alster mellan unionen och tredjeländer som 

är parter i Marrakechfördraget utan rättsinnehavarens samtycke, till förmån för personer 

som är blinda, synsvaga eller har annat läshandikapp, inom ramen för det område som 

harmoniserats genom direktiven 2001/29 och [...] i avsikt att inte äventyra harmoniseringen 

                                                 
1 Yttrande A-3/15, punkt 70. 
2 Yttrande A-3/15, punkt 89. 
3 Yttrande A-3/15 punkterna 91 och 101. 
4 Yttrande A-3/15, punkt 112. 
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av ensamrätt och undantag inom den inre marknaden.”  

Skäl 2: ”Denna förordning syftar till att [...] på ett enhetligt sätt fastställa villkoren för 

sådan export och import inom ramen för det område som harmoniserats genom direktiven 

2001/29 och [...] i avsikt att säkerställa att de åtgärderna tillämpas på ett konsekvent sätt 

inom hela den inre marknaden och inte äventyrar harmoniseringen av ensamrätt och 

undantag inom den.” 

Artikel 114 i EUF-fördraget skulle därför kunna utgöra en lämplig rättslig grund för förslaget 

till förordning. 

VII – Slutsats och rekommendation 

Mot bakgrund av ovanstående och till följd av domstolens yttrande av den 14 februari 2017, 

eftersom kommissionens förslag inte särskilt syftar till att främja, underlätta eller reglera den 

internationella handeln med exemplar i tillgänglig form, utan till att förbättra situationen för 

berättigade personer genom att underlätta deras tillgång till exemplar i tillgänglig form, kan vi 

dra slutsatsen att den föreslagna förordningen inte kan baseras på artikel 207 i EUF-fördraget 

vilket föreskrivs i kommissionens förslag.  

Med beaktande av det förslag som rådet lade fram under de interinstitutionella 

förhandlingarna, att basera den föreslagna förordningen på artikel 114 i EUF-fördraget 

i stället för på artikel 207 i EUF-fördraget, och med tanke på att de export- och 

importregleringar som föreskrivs av den föreslagna åtgärden i sista hand har till syfte att på en 

fördragsslutande parts territorium tillåta överföringen till allmänheten eller spridningen av 

exemplar i tillgänglig form som publicerats i en annan fördragsslutande part utan 

rättsinnehavarnas samtycke, och att dessa måste genomföras inom ramen för det område som 

harmoniserats genom direktiv 2001/29 som är baserat på artikel 114 i EUF-fördraget, kan vi 

dra slutsatsen att den föreslagna förordningen hellre skulle kunna grundas på artikel 114 

i EUF-fördraget. 

Utskottet för rättsliga frågor bör därför rekommendera att den lämpliga grunden för förslaget 

till Europaparlamentets och rådets förordning om gränsöverskridande utbyte mellan unionen 

och tredjeländer av exemplar i tillgängligt format av vissa verk och andra alster som skyddas 

av upphovsrätt och närstående rättigheter till förmån för personer som är blinda, synsvaga 

eller har annat läshandikapp ska vara artikel 114 i EUF-fördraget. 

Vid utskottssammanträdet den 30 maj 2017 beslutade utskottet för rättsliga frågor följaktligen 

enhälligt1 att artikel 114 i EUF-förordningen utgör den korrekta rättsliga grunden för den 

föreslagna förordningen.  

Med vänlig hälsning 

 

                                                 
1 Följande ledamöter var närvarande vid slutomröstningen: Pavel Svoboda (ordförande), Jean-Marie Cavada 

(vice ordförande), Mady Delvaux (vice ordförande), Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine 

Boutonnet, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Rosa Estaràs Ferragut, Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer 

de Oedenberg, Kostas Chrysogonos, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, 

João Pimenta Lopes, Virginie Rozière, József Szájer, Axel Voss, Jarosław Wałęsa, Josef Weidenholzer, 

Kosma Złotowski, Tadeusz Zwiefka. 
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(Berör samtliga språkversioner.) 


