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Austatud esimees

Pärast liikmesriikide valitsuste alaliste esindajate komitees (COREPER) 18. jaanuaril 2019 
eespool osutatud dokumendi üldise kompromisspaketi projekti kohta kokkuleppe saavutamist 
saatis COREPERi esimees õiguskomisjonile koos paketi tekstiga kirja. Kui õiguslik alus välja 
arvata, kattus tekst kolmepoolsete läbirääkimiste järgse esialgse kokkuleppe tekstiga. 
COREPERi pakutud uus õiguslik alus on Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 53 lõige 1 
ja artikkel 62. 

Seepärast esitas õiguskomisjon enne esialgse kokkuleppe kinnitushääletust 23. jaanuari 
2019. aasta koosolekul kodukorra artikli 39 lõike 3 kohaselt arvamuse õigusliku aluse 
sobivuse kohta.

I – Taust

Ettepanekuga, mis kuulub autoriõiguse paketti, mille komisjon esitas 2016. aastal oma 
autoriõiguse reformi osana seoses digitaalse ühtse turu loomisega, tahetakse eelkõige 
hõlbustada televisiooni- ja raadiosaadete piiriüleseid veebiülekandeid, laiendades sellistele 
ülekannetele päritoluriigi põhimõtet. See satelliit- ja kaabellevi direktiivis1 sätestatud 
põhimõte võimaldab ringhäälinguorganisatsioonidel, kelle teenused on piiriüleselt 
kättesaadavad, hankida asjaomastel territooriumidel nõutav luba vaid ühes liikmesriigis.

Dokumendi läbirääkimistel tegi nõukogu peamiselt selle tõttu, et esialgu lepiti kokku 
dokumendi määrusest direktiiviks muutmine, ettepaneku lisada ELi toimimise lepingu 
artikli 53 lõige 1 (asutamisõiguse kohta) ja ELi toimimise lepingu artikkel 62 (teenuste 
osutamise vabaduse kohta) ELi toimimise lepingu artiklile 114 (ühtlustamise kohta siseturul), 
kusjuures viimane oli olnud komisjoni ettepanekus algselt ainus õiguslik alus.

Kolmepoolsetel läbirääkimistel kokkulepitud teksti arutamisel jäeti COREPERi 18. jaanuari 
2019. aasta koosolekul viide ELi toimimise lepingu artiklile 114 välja. COREPERi poolt 
õiguskomisjonile kinnitushääletuse jaoks esitatud tekst sisaldas seetõttu direktiivi õigusliku 
alusena vaid ELi toimimise lepingu artikli 53 lõiget 1 ja artiklit 62.

II – Asjakohased aluslepingu artiklid

Komisjoni ettepaneku õiguslik alus oli ELi toimimise lepingu artikkel 114 ühtlustamise kohta 
siseturul. Selle sõnastus on järgmine (rõhuasetus lisatud):

„Artikkel 114
(endine EÜ asutamislepingu artikkel 95)

1.  Kui aluslepingutes ei ole ette nähtud teisiti, kohaldatakse artiklis 26 seatud 
eesmärkide saavutamiseks järgmisi sätteid. Seadusandliku tavamenetluse 
kohaselt ning pärast konsulteerimist majandus- ja sotsiaalkomiteega võtavad 

1 Nõukogu 27. septembri 1993. aasta direktiiv 93/83/EMÜ teatavate satelliitlevile ja kaabli 
kaudu taasedastamisele kohaldatavaid autoriõigusi ja sellega kaasnevaid õigusi 
käsitlevate eeskirjade kooskõlastamise kohta (EÜT L 248, 6.10.1993, lk 15).
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Euroopa Parlament ja nõukogu liikmesriikides nii õigus- kui ka 
haldusnormide ühtlustamiseks meetmed, mille eesmärk on siseturu rajamine 
ja selle toimimine. 

2. Lõiget 1 ei kohaldata maksusätete, isikute vaba liikumist käsitlevate sätete 
ega nende sätete suhtes, mis käsitlevad töötajate õigusi ja huvisid.

3. Lõikes 1 ettenähtud tervishoidu, ohutust, keskkonnakaitset ja tarbijakaitset 
käsitlevates ettepanekutes võtab komisjon aluseks kaitstuse kõrge taseme, eriti 
võttes arvesse kõiki uusi teaduslikel faktidel põhinevaid suundumusi. Oma 
vastavate volituste piires püüavad ka Euroopa Parlament ja nõukogu 
saavutada sama eesmärki.

4. Kui pärast seda, kui Euroopa Parlament ja nõukogu või nõukogu või 
komisjon on ühtlustamismeetme vastu võtnud, peab liikmesriik artiklis 36 
märgitud oluliste vajaduste tõttu või seoses keskkonna või töökeskkonna 
kaitsega vajalikuks säilitada siseriiklikke norme, teatab ta nendest normidest 
ja nende säilitamise põhjustest komisjonile.

5. Lisaks sellele ja ilma et see piiraks lõike 4 kohaldamist, kui pärast seda, kui 
Euroopa Parlament ja nõukogu või nõukogu või komisjon on 
ühtlustamismeetme vastu võtnud, peab liikmesriik vajalikuks 
ühtlustamismeetme võtmise järel ainuomaselt selles liikmesriigis ilmneva 
probleemi tõttu kehtestada keskkonna ja töökeskkonna kaitsega seotud uutel 
teaduslikel tõenditel põhinevaid siseriiklikke norme, teatab ta kavandatavatest 
normidest ja nende kehtestamise põhjustest komisjonile.

6. Komisjon kinnitab kõnealused siseriiklikud normid või lükkab need tagasi 
kuue kuu jooksul pärast lõigetes 4 ja 5 osutatud teatamist, olles eelnevalt 
kindlaks teinud, kas need on või ei ole suvalise diskrimineerimise vahendid 
või liikmesriikidevahelise kaubanduse varjatud piirangud, ja kas need 
kujutavad või ei kujuta endast takistust siseturu toimimisele.

Kui komisjon selles ajavahemikus otsust ei tee, loetakse lõigetes 4 ja 5 
osutatud siseriiklikud normid kinnitatuks.

Kui seda õigustab küsimuse keerukus ja kui puudub oht inimeste tervisele, 
võib komisjon asjaomasele liikmesriigile teatada, et käesolevas lõikes 
osutatud ajavahemikku võidakse pikendada veel kuni kuus kuud.

7. Kui liikmesriik on vastavalt lõikele 6 volitatud säilitama või kehtestama 
siseriiklikke norme, mis erinevad ühtlustamismeetmest, uurib komisjon kohe, 
kas teha ettepanek selle meetme kohandamiseks.“

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 53, mis asub asutamisõigust käsitlevas peatükis 
isikute, teenuste ja kapitali vaba liikumist käsitlevas jaotises ja mille esimese lõigu tahab 
COREPER õiguslikule alusele lisada, on sõnastatud järgmiselt (rõhuasetus lisatud):
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„Artikkel 53
(endine EÜ asutamislepingu artikkel 47)

1.  Selleks et hõlbustada tegevuse alustamist ja jätkamist füüsilisest isikust 
ettevõtjana, annavad Euroopa Parlament ja nõukogu seadusandliku 
tavamenetluse kohaselt direktiive diplomite, tunnistuste ja muude 
kvalifikatsioonitõendite vastastikuse tunnustamise kohta ning füüsilisest 
isikust ettevõtjana tegevuse alustamist ja jätkamist käsitlevate liikmesriikide 
õigus- ja haldusnormide koordineerimise kohta.

2.  Meditsiini-, meditsiiniga seotud ning farmaatsiaerialade puhul sõltub 
piirangute järkjärguline kaotamine nendel aladel töötamise tingimuste 
kooskõlastamisest eri liikmesriikides.“

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 62 (mis asub teenuste osutamise vabadust käsitlevas 
peatükis isikute, teenuste ja kapitali vaba liikumist käsitlevas jaotises ning mille COREPER 
tahab õiguslikule alusele lisada) on sõnastatud järgmiselt:

„Artikkel 62
(endine EÜ asutamislepingu artikkel 55)

Käesolevas peatükis käsitletud küsimuste puhul rakendatakse artiklite 51–54 
sätteid.“

III – Kohtupraktika õigusliku aluse kohta

Euroopa Kohtu väljakujunenud praktika kohaselt peab „ühenduse õigusakti õigusliku aluse 
valik [...] põhinema objektiivsetel asjaoludel, mis on kohtulikult kontrollitavad ja mille hulka 
kuuluvad eelkõige õigusakti eesmärk ja sisu“2. Väära õigusliku aluse valimine võib seepärast 
olla kõnealuse õigusakti tühistamise põhjus.

Kuna õigusliku aluse valik ei tohiks põhimõtteliselt sõltuda varasemate seadusandlike aktide 
puhul tehtud valikust, tuleb väljakujunenud kohtupraktika kohaselt meetme õigusliku aluse 
kindlaksmääramisel arvestada akti enda eesmärki ja sisu, mitte muude, teatavate sarnasustega 
ELi meetmete vastuvõtmisel kasutatud õiguslikke aluseid. Kui seadusandlik akt on aga 
kavandatud üksnes muud seadusandlikku akti täiendava või parandava aktina selle algset 
eesmärki muutmata, on liidu seadusandjal täielik õigus tugineda hilisema akti puhul esimese 
akti õiguslikule alusele. 3 

Mitme õigusliku aluse korral tuleb kindlaks teha, kas ettepanek

2 Otsus kohtuasjas C-45/86: komisjon vs. nõukogu (üldised tariifsed soodustused), 
EKL 1987, lk 1439, punkt 5; otsus kohtuasjas
C-440/05: komisjon vs. nõukogu, EKL 2007, lk I-9097; otsus kohtuasjas C-411/06: 
komisjon vs. Euroopa Parlament ja nõukogu, EKL 2009, lk I-7585.

3 Kohtuotsus, 21. juuni 2018, Poola vs. Euroopa Parlament ja nõukogu, C-5/16, 
EU:C:2018:483, punktid 49 ja 69 ning osutatud kohtupraktika.
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1. taotleb mitut eesmärki või kas sellega reguleeritakse mitut valdkonda ning üks neist on 
määratletav peamise või ülekaaluka eesmärgi või valdkonnana, samas kui teised on 
kõrvalise tähtsusega, või 

2. taotleb samaaegselt mitut eesmärki või hõlmab mitu lahutamatult seotud 
reguleerimisvaldkonda, ilma et mõni neist oleks teisega võrreldes teisejärguline või 
kaudne.

Euroopa Kohtu praktika kohaselt peab õigusakt esimesel juhul põhinema ühel õiguslikul 
alusel, nimelt sellel, mida nõuab peamine või ülekaalukas eesmärk või valdkond, ning teisel 
juhul vastavatel erinevatel õiguslikel alustel.4

IV – Kavandatava direktiivi eesmärk ja sisu

Ettepaneku põhieesmärk on hõlbustada televisiooni- ja raadiosaadete piiriüleseid 
veebiülekandeid, laiendades sellistele ülekannetele päritoluriigi põhimõtet. See satelliit- ja 
kaabellevi direktiivis sätestatud põhimõte võimaldab ringhäälinguorganisatsioonidel, kelle 
teenused on piiriüleselt kättesaadavad, hankida asjaomastel territooriumidel nõutav luba vaid 
ühes liikmesriigis.

Kolmepoolsete läbirääkimiste käigus kokku lepitud ja esialgses kokkuleppes kajastatud 
peamised muudatused komisjoni ettepanekus käsitlevad ettepaneku eesmärki ja sisu. 
Muudatused vähendavad televisioonisaadete liikide arvu, mille suhtes päritoluriigi laiendust 
kohaldataks, et sätestada samuti täpsemad taasedastamise tingimused, ning lisada sätted 
niinimetatud otseedastuse kohta. Viimane on tehniline toiming, millega 
ringhäälinguorganisatsioon edastab oma programmi sisaldavaid signaale muudele 
organisatsioonidele kui ringhäälinguorganisatsioonidele nii, et programmi sisaldavad 
signaalid ei ole selle edastamise käigus üldsusele kättesaadavad.

Kui komisjoni ettepanekus oli 7 artiklit ja 19 põhjendust, siis esialgu kokkulepitud tekstis on 
14 artiklit ja 27 põhjendust.

Uus artikkel -1 „Reguleerimisala“ on sõnastatud nii:

„Käesoleva direktiiviga sätestatakse eeskirjad, mille eesmärk on parandada 
piiriülest juurdepääsu rohkematele raadio- ja televisioonisaadetele, 
hõlbustades loa saamist teatud liiki raadio- ja televisioonisaadete 
internetipõhiste kõrvalteenuste osutamiseks ning televisiooni- ja 
raadiosaadete taasedastamiseks. Samuti sätestatakse selles raadio- ja 
televisioonisaadete otseedastuse eeskirjad.“

Artiklis 1 on põhjalikult muudetud „taasedastamise“ määratlust, et võtta arvesse kokkulepitud 
eripiiranguid, samuti on lisatud „hallatud keskkondade“ ja „otseedastuse“ määratlused.

Artiklis 2 sätestatakse päritoluriigi laienduse kohaldamisala piirangud, laienduse alusel antud 
õiguste eest tasumisele kuuluva summa arvutamisega seotud aspektid ning viidatakse 
lepinguvabadusele seoses piirangute kehtestamisega nende õiguste, sealhulgas infoühiskonna 

4 Vt eespool osutatud kohtuasja C-411/06 punkte 46–47.
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direktiivis5 sätestatud õiguste teostamisele.

Taasedastamisõigust käsitlevas artiklis 3 sätestatakse, et üldsusele edastamise ainuõiguse 
omaja (kes ei ole ringhäälinguorganisatsioon) peab taasedastamist lubama ning et õiguste 
omajad võivad taasedastamist lubada või keelata üksnes kollektiivse esindamise 
organisatsiooni kaudu. Lisaks sätestatakse artiklis, kuidas määratleda, milline kollektiivse 
esindamise organisatsioon on eri tingimuste ja stsenaariumide korral pädev. Põhjenduse 13 
kohaselt ei piirata sellega kollektiivsete õiguste teostamise direktiivi6.

Artiklis 4 sätestatakse, et artiklit 3 ei kohaldata ringhäälinguorganisatsioonide omaenda 
programmiedastuste suhtes ning et läbirääkimisi taasedastamise teenuse osutajatega tuleb 
pidada heas usus.

Artiklis 4a võimaldatakse kasutada satelliit- ja kaabellevi direktiivis sätestatud vahendajate 
abi, kui kollektiivse esindamise organisatsiooni ja taasedastamise teenuse osutaja või 
ringhäälinguteenuse osutaja ja taasedastamise teenuse osutaja vahel ei ole kokkulepet 
sõlmitud.

Artiklis 4b sätestatakse, et liikmesriigid võivad kavandatavas direktiivis ning satelliit- ja 
kaabellevi direktiivis osutatud taasedastamise eeskirju kohaldada juhul, kui kogu edastamine 
toimub nende territooriumi piires.

Artiklis 4c sätestatakse otseedastuse eeskirjad, mille puhul ringhäälinguorganisatsioon ja 
signaali edasimüüja loetakse osalejaks ühekordses üldsusele edastamises, mille jaoks nad 
peavad hankima õiguste omajatelt loa, ning selles artiklis sätestatakse, et liikmesriigid võivad 
sellistel juhtudel kohaldada taasedastamise suhtes eeskirju.

Artiklis 4d muudetakse satelliit- ja kaabellevi direktiivis sätestatud „kaabellevi kaudu 
taasedastamise“ määratlust, et kohandada kõnealune direktiiv nende uute eeskirjadega.

Artiklites 6–7a sätestatakse läbivaatamist, ülevõtmist, üleminekusätteid, jõustumist ja 
adressaate käsitlevad lõppsätted.

Seepärast erineb esialgu kokkulepitud tekst märgatavalt komisjoni ettepanekust, arvestades et 
dokumendi vorm muudeti määrusest direktiiviks, õigusakti kohaldamisala kitsendati 
tunduvalt ning lisati sätted tehnilise aspekti kohta, mida ettepanekus algselt ei olnud arvesse 
võetud.

V – Sobiva õigusliku aluse kindlaksmääramine

Kõigepealt tuleks märkida, et satelliit- ja kaabellevi direktiiv, millega kehtestati päritoluriigi 
põhimõte, põhines kahel COREPERi tekstis esitatud õiguslikul alusel. Lisaks põhinesid 

5 Direktiiv 2001/29/EÜ autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide 
ühtlustamise kohta infoühiskonnas (ELT L 167, 22.6.2001, lk 10).

6 Direktiiv 2014/26/EL autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste kollektiivse 
teostamise ning muusikateose internetis kasutamise õiguse multiterritoriaalse 
litsentsimise kohta siseturul (ELT L 84, 20.3.2014, lk 72).
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kollektiivsete õiguste teostamise direktiiv ja audiovisuaalmeedia teenuste direktiiv7 samal 
kahel artiklil8. Mõlemad direktiivid on selle direktiivi seisukohast väga olulised, sest neis 
käsitletakse vastavalt kollektiivse esindamise organisatsioone hõlmavat lubade saamist ja 
ringhäälingu aspekte, mis ei ole autoriõigusega seotud.

Viimased kaks suurel määral autoriõigust käsitlevat ELi direktiivi – orbteoste direktiiv9 ja 
ettepanek võtta vastu direktiiv autoriõiguste kohta digitaalsel ühtsel turul10 (mille üle peetakse 
praegu läbirääkimisi) – põhinesid samuti nendel kahel artiklil, kuid koos ELi toimimise 
lepingu artikliga 114 siseturu ühtlustamise kohta.

Õigustalitus juhib autoriõiguse valdkonnas tähelepanu järgmistele direktiividele, mis kõik on 
vastu võetud samadel õiguslikel alustel11. 

Direktiiv 93/83/EMÜ ELi toimimise lepingu artikli 57 
lõige 2 ja artikkel 66

Direktiiv 96/9/EÜ ELi toimimise lepingu artikli 57 
lõige 2, artikkel 66 ja artikkel 100a

Direktiiv 2000/31/EÜ ELi toimimise lepingu artikli 47 
lõige 2, artiklid 55 ja 95

Direktiiv 2001/29/EÜ ELi toimimise lepingu artikli 47 
lõige 2, artiklid 55 ja 95

Direktiiv 2006/115/EÜ ELi toimimise lepingu artikli 47 
lõige 2, artiklid 55 ja 95

Direktiiv 2006/116/EÜ ELi toimimise lepingu artikli 47 
lõige 2, artiklid 55 ja 95

Direktiiv 2010/13/EL ELi toimimise lepingu artikli 53 
lõige 1 ja artikkel 62

Direktiiv 2012/28/EL ELi toimimise lepingu artikli 53 
lõige 1, artiklid 62 ja 114

Direktiiv 2014/26/EL ELi toimimise lepingu artikli 50 
lõige 1, artikli 53 lõige 1 ja 
artikkel 62

Kavandatav autoriõiguse 
direktiiv

ELi toimimise lepingu artikli 53 
lõige 1, artiklid 62 ja 114

Kõik kõnealused direktiivid põhinevad ELi toimimise lepingu praeguse artikli 53 lõikel 1 ja 

7 Direktiiv audiovisuaalmeedia teenuste osutamist käsitlevate liikmesriikide teatavate 
õigus- ja haldusnormide koordineerimise kohta (ELT L 95, 15.4.2010, lk 1). 
Ajakohastatud audiovisuaalmeedia teenuste direktiiv valmis hiljuti sama kahe artikli 
alusel.

8 Ehkki kollektiivsete õiguste teostamise direktiivi õiguslik alus hõlmab ka ELi toimimise 
lepingu artikli 50 lõiget 1, milles sätestatakse, et liidu seadusandja tegutseb 
asutamisvabaduse saavutamiseks teataval tegevusalal direktiivide kaudu.

9 Direktiiv 2012/28/EL orbteoste teatavate lubatud kasutusviiside kohta (ELT L 299, 
27.10.2012, lk 5).

10 COM(2016) 0593.
11 Vt õigustalituse arvamuse SJ-0011/19 punkti 15.
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artiklil 62 ning mõned põhinevad ka siseturu ühtlustamise üldisel õiguslikul alusel, millest on 
nüüdseks saanud ELi toimimise lepingu artikkel 114.12

Nõukogu põhjendab ELi toimimise lepingu artikli 114 väljajätmist õiguslike aluste seast 
sellega, et dokument muudetakse määrusest direktiiviks, rõhutades, et see ei muuda ühelgi 
juhul õigusakti sisu ega selle vastuvõtmiseks järgitavat menetlust. Kuivõrd käesolevas 
direktiivis käsitletakse vaid teenuseid (sama moodi nagu satelliit- ja kaabellevi direktiivis) ja 
ELi toimimise lepingus on teenuste siseturu toimimise parandamiseks mõeldud meetmete 
jaoks konkreetne õiguslik alus, tuleneb artikli 114 avasõnadest („Kui aluslepingutes ei ole ette 
nähtud teisiti“), et ettepaneku ainus sobiv õiguslik alus on ELi toimimise lepingu artikli 53 
lõige 1 koostoimes artikliga 62.

ELi toimimise lepingu artikli 53 lõige 1 koostoimes artikliga 62 on konkreetne õiguslik alus, 
mis võimaldab liidul võtta vastu direktiive, et tagada aluslepingutes sätestatud teenuste 
osutamise vabadus siseriiklike kohaldatavate õigusnormide ühtlustamise teel.13

Artiklit 114 on võimalik õigusliku alusena kasutada juhul, kui eesmärgiks on vältida tulevikus 
siseriiklike õigusaktide erinevusest tulenevate kaubandustõkete tekkimist. Siiski peab selliste 
takistuste tekkimine olema tõenäoline ning asjakohane meede peab olema kavandatud nii, et 
see hoiab ära nende tekkimise. Need kaalutlused kehtivad ka aluslepingu artikli 53 lõike 1 
tõlgendamisel koostoimes artikliga 62, millega samuti antakse liidu seadusandjale eripädevus 
võtta vastu meetmeid, mille eesmärk on parandada siseturu toimimist.14

Nagu eespool kirjeldatud, on käesolevat direktiivi käsitleva esialgse kokkuleppe eesmärk ja 
sisu parandada piiriülest internetipõhist juurepääsu raadio- ja televisioonisaadetele, 
lihtsustades selliste saadete internetipõhiste kõrvalteenuste ja nende taasedastamiseks vajalike 
lubade saamist, kehtestades ühtlasi sätted otseedastuse kohta. Kuna selle tegemiseks 
muudetakse ja laiendatakse satelliit- ja kaabellevi direktiivi kohaldamist, mis põhineb ELi 
toimimise lepingu artikli 53 lõike 1 ja artikli 62 eelkäijatel, võib väita, et käesolev direktiiv on 
kavandatud üksnes muud seadusandlikku akti täiendava aktina, muutmata selle algset 
eesmärki, ning seepärast on liidu seadusandjal vastavalt eespool viidatud kohtupraktikale 
täielik õigus kasutada viimase akti puhul esimese akti õiguslikku alust. See seisukoht on 
kaalukam, kui võtta arvesse, et käesolevast õigusaktist saab samuti direktiiv, mitte määrus, 
nagu algselt kavandatud.15 

Veelgi enam, eespool viidatud kahte õiguslikku alust käsitlevas kohtupraktikas sedastatakse, 
et kui seadusandliku aktiga taotletakse mitut eesmärki või sellega reguleeritakse mitut 
valdkonda ning üks neist on määratletav peamise või ülekaaluka eesmärgi või valdkonnana, 
samas kui teised on kõrvalise tähtsusega, peab õigusaktil olema üksainus õiguslik alus, st 

12 Tuleb tähele panna, et Amsterdami lepingu jõustumisega 1. mail 1999 nummerdati EÜ 
asutamislepingu artiklid uuesti. EÜ asutamislepingu artikli 57 lõikest 2, artiklist 66 ja 
artiklist 100a said siis EÜ asutamislepingu artikli 47 lõige 2, artikkel 55 ja artikkel 95, 
mis tänapäeval vastavad ELi toimimise lepingu artikli 53 lõikele 1, artiklile 62 ja 
artiklile 114.

13 Vt Euroopa Kohtu 30. mai 1989. aasta otsust kohtuasjas C-242/87, komisjon vs. 
nõukogu, EU:C:1989:217, punkt 14.

14 Vt otsust kohtuasjas C-376/98, Saksamaa vs. komisjon, EU:C:2000:544, punkt 87.
15 Vt õigustalituse arvamuse SJ-0011/19 punkti 21.
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peamise või ülekaaluka eesmärgi või valdkonna tõttu nõutav õiguslik alus. Kuna käesolevat 
direktiivi käsitleva esialgse kokkuleppe eesmärk ja sisu on seotud piiriülese juurdepääsuga 
raadio- ja televisioonisaadetele, näib vajalik kohaldada ELi toimimise lepingu artikli 53 
lõiget 1 ja artiklit 62, sest koostoimes on need ELi toimimise lepingu isikute, teenuste ja 
kapitali vaba liikumist käsitlevas jaotises mainitud teenuste osutamise vabaduse õiguslikuks 
aluseks. Seepärast ei ole vaja üldise õigusliku alusena viidata ELi toimimise lepingu 
artiklis 114 käsitletud siseturu ühtlustamisele, sest direktiivi eesmärk on direktiivi peamise 
eesmärgiga (tagada teenuste osutamise vabadus) võrreldes üksnes kõrvalise tähtsusega.

Kuna seetõttu on olemas konkreetne õiguslik alus meetmete võtmiseks, mille eesmärk on 
parandada siseturu toimimist teenuste osas, ning kuna ettepanek puudutab üksnes teenuseid, 
on artikli 114 sissejuhatavate sõnade („Kui aluslepingutes ei ole ette nähtud teisiti“) mõjul 
ettepaneku ainus sobiv õiguslik alus ELi toimimise lepingu artikli 53 lõige 1 koostoimes 
artikliga 62. Kuigi on tõsi, et ELi toimimise lepingu artikli 114 lisamine kujutaks endast 
puhtalt formaalset puudust, mis ei tooks kaasa õigusakti tühistamist16, oleks selle artikli 
lisamine siiski üleliigne.

VI – Järeldus ja soovitus

Eespool esitatud analüüsi põhjal moodustavad kõnealuse ettepaneku jaoks sobiva õigusliku 
aluse ELi toimimise lepingu artikli 53 lõige 1 ja artikkel 62.

Oma 23. jaanuari 2019. aasta koosolekul otsustas õiguskomisjon seetõttu 21 poolthäälega 
ühehäälselt17 soovitada õiguskomisjonil nõustuda COREPERis 18. jaanuaril 2019 kokku 
lepitud tekstis kavandatu kohaselt esialgse kokkuleppe teksti hääletusel nõustuda eespool 
osutatud õigusliku alusega.

Lugupidamisega

Pavel Svoboda

16 Vt näiteks kohtuasja C-491/01, British American Tobacco, EU:C:2002:741, punktid 103–
111.

17 Lõpphääletuse ajal olid kohal: Pavel Svoboda (esimees), Mady Delvaux (aseesimees), 
Jean-Marie Cavada (aseesimees), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (aseesimees), 
Gilles Lebreton (arvamuse koostaja), 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.
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(Puudutab kõiki keeleversioone.)


