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Den 10 oktober 2018 noterade samordnarna för utskottet för rättsliga frågor att man under de 
pågående interinstitutionella förhandlingarna om förslaget till direktiv om upphovsrätt på den 
digitala inre marknaden hade föreslagit att artiklarna 53.1 och 62 i EUF-fördraget läggs till 
som rättslig grund. Utskottet för rättsliga frågor har därför i enlighet med artikel 39.2 i 
arbetsordningen beslutat att kontrollera den rättsliga grunden för ovannämnda förslag och i 
synnerhet de eventuella tillägg som föreslås. 
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Vid utskottssammanträdet den 10 december 2018 behandlade utskottet för rättsliga frågor 
detta ärende.

I – Bakgrund

Den 14 september 2016 lade kommissionen fram ett lagstiftningsförslag om modernisering av 
EU:s bestämmelser om upphovsrätt, bland annat ett direktiv om upphovsrätt på den digitala 
inre marknaden. Den 25 maj 2018 fick rådet ett förhandlingsmandat1.

Den rättsliga grund som kommissionen ursprungligen föreslagit var artikel 114 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), som är den allmänna rättsliga grunden 
för harmoniseringsåtgärder avseende medlemsstaternas lagstiftning på den inre marknaden. 
Rådet har med stöd av mandatet lagt till två nya rättsliga grunder, nämligen artiklarna 53.1 
och 62 i EUF-fördraget, och kommissionen har godtagit denna ändring2. 

Den 12 september 2018 röstade parlamentet om förslaget till direktiv om upphovsrätt på den 
digitala inre marknaden och antog sitt förhandlingsmandat3 med 438 röster för. På grundval 
av detta inledde parlamentets förhandlingsgrupp förhandlingar med rådet och kommissionen 
den 2 oktober 2018 i syfte att färdigställa en text och anta direktivet.

I samband med pågående interinstitutionella förhandlingar är det därför viktigt att man avgör 
huruvida det föreslagna tillägget av artiklarna 53.1 och 62 i EUF-fördraget är motiverat. 
Artikel 62 ingår i kapitlet om tjänster och föreskriver att artiklarna 51–54 i EUF-fördraget ska 
tillämpas på de sakområden som regleras i kapitlet om tjänster. Artikel 53.1 i EUF-fördraget 
utgör den rättsliga grunden för antagandet av direktiv enligt det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet. I kombination med artikel 62 i EUF-fördraget kan artikel 53.1 
användas som rättslig grund för antagandet av direktiv som avser tjänster. 

II – Relevanta fördragsartiklar

Artikel 114 i EUF-fördraget har följande lydelse:

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.

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 

1 Dokument 9134/18 av den 25 maj 2018.
2 Enligt en begäran om juridisk rådgivning från rättstjänsten genom en skrivelse av den 

23 oktober 2018 från ordföranden för utskottet för rättsliga frågor.
3 P8_TA(2018)0337.
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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 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.

8. Om en medlemsstat tar upp ett särskilt problem som rör folkhälsan på ett område som 
tidigare har varit föremål för harmoniseringsåtgärder, ska medlemsstaten göra kommissionen 
uppmärksam på detta och kommissionen ska omedelbart undersöka om den ska föreslå rådet 
lämpliga åtgärder.

9. Med avvikelse från det förfarande som anges i artiklarna 258 och 259 kan kommissionen 
eller någon av medlemsstaterna hänskjuta ärendet direkt till Europeiska unionens domstol, 
om kommissionen eller medlemsstaten anser att en annan medlemsstat missbrukar 
befogenheterna enligt denna artikel.

10. De ovannämnda harmoniseringsåtgärderna ska vid behov omfatta en skyddsklausul som 
tillåter medlemsstaterna att på en eller flera av de icke-ekonomiska grunder som anges 
i artikel 36 vidta provisoriska åtgärder, som ska vara underkastade ett kontrollförfarande 
från unionens sida.

Artikel 53.1 i EUF-fördraget har följande lydelse:
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Artikel 53
(f.d. artikel 47 FEG) 

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.

Artikel 62 i EUF-fördraget har följande lydelse:

Artikel 62
(f.d. Artikel 55 FEG)

Bestämmelserna i artiklarna 51-54 ska tillämpas på de sakområden som regleras i detta 
kapitel [som har rubriken Tjänster].

III – Europeiska unionens domstols rättspraxis avseende val av rättslig grund

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”.4 Val av felaktig 
rättslig grund kan därför motivera att den berörda rättsakten ogiltigförklaras. 

Om bedömningen av en åtgärd visar att den har två avsikter eller två beståndsdelar, av vilka 
den ena kan identifieras som den huvudsakliga eller avgörande, medan den andra endast är av 
underordnad betydelse, måste åtgärden baseras på en enda rättslig grund, nämligen den som 
krävs med hänsyn till den huvudsakliga eller avgörande avsikten eller beståndsdelen5. Endast 
undantagsvis, om det fastställs att rättsakten samtidigt har flera avsikter eller flera 
beståndsdelar, vilka har ett sådant samband att de inte kan åtskiljas utan att den ena är 
sekundär och indirekt i förhållande till den andra, ska en sådan rättsakt baseras på de olika 
motsvarande rättsliga grunderna, förutsatt att dessa är förfarandemässigt förenliga.6 

IV – Analys och fastställande av lämplig rättslig grund med hänsyn till förslagets syfte 
och innehåll, parlamentets mandat och rådets mandat

Det eventuella tillägget av artiklarna 53.1 och 62 i EUF-fördraget och artikel 114 i EUF-
fördraget uttrycks direkt i rådets mandat.

4 Mål C-45/86, kommissionen mot rådet (Allmänna tullförmåner), 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.

5 Mål C-137/12, kommissionen mot rådet, EU:C:2013:675, punkt 53; mål C-411/06, 
kommissionen mot parlamentet och rådet, EU:C:2009:518, punkt 46 och där angiven 
rättspraxis; mål C-490/10, parlamentet mot rådet, EU:C:2012:525, punkt 45; mål 
C-155/07, parlamentet mot rådet, EU:C:2008:605, punkt 34.

6 Mål C-300/89, kommissionen mot rådet (”titandioxid”), EU:C:1991:244, punkterna 17–
25.
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För det första bör det noteras att artikel 17 syftar till att ändra direktiven 96/9/EG och 
2001/29/EG, som båda bygger på en liknande kombination av de tre rättsliga grunderna i 
fråga. Att basera ändringsrättsakten på rättsliga grunder som är likvärdiga med dem i de 
ändrade rättsakterna förefaller att vara en lämplig metod ur formellt perspektiv.

Med beaktande av de materiella aspekterna och textens syfte och innehåll, oavsett om det 
gäller kommissionens förslag eller rådets eller parlamentets respektive mandat, är det 
uppenbart att texten syftar till att reglera upphovsrätt och närstående aspekter, men detta sker 
på den digitala inre marknaden, särskilt när det gäller tjänster som tillhandahålls på nätet. 
Instrumentets tillämpningsområde skulle också utvidgas till att omfatta bestämmelser ”som 
syftar till att säkerställa en välfungerande marknadsplats för utnyttjande av verk och andra 
alster”7 som genomförs inom ramen för ”verksamhet av kommersiell natur”8 som ”utförs mot 
ersättning”9, bland annat av leverantörer av delningstjänster för onlineinnehåll. 

Syftet med förslaget, enligt dess artikel 1.1, är ”ytterligare harmonisering av den 
unionslagstiftning som är tillämplig på upphovsrätt och närstående rättigheter inom ramen 
för den inre marknaden, med särskild hänsyn till digital och gränsöverskridande användning 
av skyddat innehåll. Det fastställer också bestämmelser om undantag och inskränkningar, om 
underlättande av licensiering samt bestämmelser som syftar till att säkerställa en 
välfungerande marknadsplats för utnyttjande av verk och andra alster” [fetstil tillagd].

Detta utnyttjande av verk och andra alster, i synnerhet, ska betraktas som en tjänst i den 
mening som avses i artikel 57 b i EUF-fördraget, det vill säga en verksamhet av kommersiell 
karaktär som normalt utförs mot ersättning.

Detta är i synnerhet tillämpningsområdet för artikel 13 i kommissionens förslag, genom 
vilken det enligt motiveringen ”införs en skyldighet för leverantörer av 
informationssamhällets tjänster som lagrar och ger tillgång till stora mängder verk och andra 
alster som laddats upp av användarna att vidta lämpliga och proportionerliga åtgärder för 
att säkerställa att avtal som slutits med rättsinnehavare fungerar och för att förhindra 
tillgången via sina tjänster till innehåll som rättsinnehavare identifierat i samarbete med 
tjänsteleverantörer”.

En av de centrala punkterna i rådets och Europaparlamentets texter är återigen artikel 13 om 
användning av skyddat innehåll via leverantörer av delningstjänster för onlineinnehåll med 
syftet att åtgärda det så kallade värdegapet, dvs. att finna rätt balans mellan ersättningen till 
upphovsmännen och de utövande konstnärerna respektive internetplattformarnas vinster när 
de gör sina verk tillgängliga. I artikel 2.5 i rådets mandat definieras internetplattformar som 
”leverantörer av innehållstjänster online” av ”en tjänst i informationssamhället vars 
huvudsakliga syfte eller ett av de främsta syftena är att lagra och ge allmänheten tillgång till 
en stor mängd verk eller andra alster som laddats upp av dess användare, som den organiserar 
och främjar i vinstdrivande syfte.” I enlighet med artikel 13 i rådets text skulle dessa 
leverantörer omfattas av de bestämmelser som reglerar villkoren för att tillhandahålla tjänster 
och därmed påverka deras affärsmodell.

7 Artikel 1.
8 Artikel 57 b i EUF-fördraget.
9 Rubriken till artikel 57 i EUF-fördraget.
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I parlamentets mandat är denna leverantör, som även definieras som leverantör av 
delningstjänster för onlineinnehåll10, ”en leverantör av en av informationssamhällets tjänster 
som har som ett av sina huvudsyften att lagra och ge allmänheten tillgång till en betydande 
mängd upphovsrättsskyddade verk eller andra skyddade alster som laddats upp av 
användarna, vilket tjänsten optimerar och marknadsför för vinstsyften”. På grundval av 
artikel 13.1 i parlamentets text skulle plattformar vara skyldiga att ingå licensavtal med 
rättsinnehavare.

Genom parlamentets mandat föreskrivs en ytterligare skyldighet för leverantörer av 
delningstjänster för onlineinnehåll och rättsinnehavare att samarbeta uppriktigt för att 
säkerställa att skyddade verk eller andra alster inte är tillgängliga via deras tjänster utan 
tillstånd, om rättsinnehavarna vägrar att ingå licensavtal11. Om detta samarbete leder till 
omotiverat avlägsnande av deras innehåll ska leverantörer av delningstjänster för 
onlineinnehåll införa mekanismer för klagomål och prövning som finns tillgängliga för 
användare12. 

Det är uppenbart att artikel 13 är en av de viktigaste bestämmelserna i parlamentets text och i 
förslaget generellt. De åtgärder som föreskrivs genom parlamentets mandat omfattar 
betydande tillägg till de affärsmodeller som leverantörer av delningstjänster för onlineinnehåll 
tillämpar. 

I rådets text skulle tjänsteleverantörer omfattas av en skyldighet att vidta lämpliga och 
proportionerliga åtgärder för att förhindra att specifika verk eller alster är tillgängliga via 
deras tjänster13. Dessutom skulle de vara skyldiga att avlägsna dessa verk eller göra dem 
oåtkomliga och förhindra att de blir tillgängliga i framtiden. Sådana åtgärder ska ta hänsyn till 
tjänsternas karaktär och omfattning, särskilt huruvida de tillhandahålls av ett mikroföretag 
eller ett litet företag.14 I rådets text föreskrivs även en skyldighet för leverantörer av 
delningstjänster för onlineinnehåll och rättsinnehavare att samarbeta med varandra. 
Leverantörer av delningstjänster för onlineinnehåll ska införa mekanismer för klagomål och 
prövning som finns tillgängliga för användare av dessa tjänster. En dialog med berörda parter 
ska också inrättas.15

De bestämmelser och mekanismer som införs genom artikel 13 utgör en av de viktigaste 
regleringsaspekterna i texten. Med beaktande av förslaget som helhet förefaller dessa inte att 
vara av sekundär eller underordnad karaktär. 

Artikel 10 om förhandlingsmekanismen syftar dessutom till att inrätta former för diskussioner 
för att underlätta förhandlingar om onlineutnyttjande av audiovisuella verk mellan parter som 
har svårigheter med licensieringen av rättigheter när de försöker ingå ett avtal om 
tillgängliggörande av audiovisuella verk genom beställvideotjänster. Denna bestämmelse 
berör tydligt den ram inom vilken tjänster tillhandahålls på den inre marknaden. I 
parlamentets text finns även bestämmelser om främjande av dialogen mellan de representativa 

10 Artikel 2 – punkt 4b (ny)
11 Artikel 13 – punkt 2a (ny).
12 Artikel 13 – punkt 2b (ny).
13 Artikel 13.1 och 13.4.
14 Artikel 13.5.
15 Artikel 13.6–8.



RR\1157669SV.docx 7/8 PE601.094v02-00

SV

organisationerna för upphovsmän, producenter, plattformar för beställvideo och andra berörda 
aktörer i syfte att främja tillgången till audiovisuella verk via beställvideo.

Enligt artikel 11 om skydd av presspublikationer vid digital användning ska utgivare av 
presspublikationer ges rättigheter för ”digital användning av deras presspublikationer av 
leverantörer av informationssamhällets tjänster”16. Denna bestämmelse reglerar hur 
leverantörer av informationssamhällets tjänster använder presspublikationer på nätet. Liksom 
artikel 13 ingår den i avdelning IV, Åtgärder för att uppnå en välfungerande marknadsplats 
för upphovsrätt, och avser delvis villkoren för tillhandahållande av tjänster på den inre 
marknaden.

Alla de bestämmelser som anges ovan förefaller att utgöra en tyngdpunkt i kommissionens 
förslag och i såväl parlamentets som rådets texter. Den andra tyngdpunkten är ytterligare 
harmonisering av unionslagstiftningen om upphovsrätt och närstående rättigheter.

V – Slutsats och rekommendation

Ovannämnda bestämmelser i parlamentets och rådets texter är utan tvivel centrala i förslaget 
och syftar till att reglera villkoren för tillhandahållande av tjänster på den inre marknaden. 
Detta syfte är inte av underordnad betydelse jämfört med den harmonisering av 
unionslagstiftningen som är tillämplig på upphovsrätt och närstående rättigheter. Tvärtom är 
de två målen direkt kopplade till varandra. 

Den föreslagna artikel 53 i EUF-fördraget ingår i kapitlet Etableringsrätt i EUF-fördraget, och 
föreskriver att direktiv ska utfärdas för samordning av medlemsstaternas bestämmelser i lagar 
och andra författningar. Vidare föreskrivs det i kapitlet Tjänster i artikel 62 i EUF-fördraget 
att artikel 53 ska tillämpas på de sakområden som regleras i detta kapitel. Det bör noteras att 
dessa två artiklar utgjorde den rättsliga grunden för flera direktiv på området immateriella 
rättigheter, nämligen följande: Direktiv 96/9/EG,17 direktiv 2000/31/EG,18 
direktiv 2001/29/EG,19 direktiv 2006/115/EG,20 direktiv 2006/116/EG,21 
direktiv 2010/13/EU,22 direktiv 2012/28/EU23 och direktiv 2014/26/EU24.

16 Artikel 11.1.
17 Direktiv om rättsligt skydd för databaser (EGT L 77, 27.3.1996, s. 20).
18 Direktiv om vissa rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt 

elektronisk handel, på den inre marknaden (EGT L 178, 17.7.2000, s. 1).
19 Direktiv om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i 

informationssamhället (EGT L 167, 22.6.2001, s. 10).
20 Direktiv om uthyrnings- och utlåningsrättigheter avseende upphovsrättsligt skyddade 

verk och om upphovsrätten närstående rättigheter (EUT L 376, 27.12.2006, s. 28).
21 Direktiv om skyddstiden för upphovsrätt och vissa närstående rättigheter (EUT L 372, 

27.12.2006, s. 12).
22 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).

23 Direktiv om viss tillåten användning av anonyma verk (EUT L 299, 27.10.2012, s. 5).
24 Direktiv om kollektiv förvaltning av upphovsrätt och närstående rättigheter och 

gränsöverskridande licensiering av rättigheter till musikaliska verk för användning på 
nätet på den inre marknaden (EUT L 84, 20.3.2014, s. 72).
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Denna analys av den rättsliga grunden baserar sig på parlamentets och rådets mandat. Det kan 
bli nödvändigt med ytterligare analys av den rättsliga grunden om resultatet av de 
interinstitutionella förhandlingarna avsevärt skulle ändra förslaget, särskilt målet att reglera 
villkoren för tillhandahållande av tjänster på den inre marknaden. 

Vid utskottssammanträdet den 10 december 2018 beslutade utskottet för rättsliga frågor 
därför enhälligt25 att tillägget av artiklarna 53.1 och 62 i EUF-fördraget till artikel 114 i EUF-
fördraget som rättslig grund för förslaget till direktiv om upphovsrätt på den digitala inre 
marknaden är förenligt med förslagets syfte och relevant rättspraxis. 

Med vänlig hälsning

Pavel Svoboda

(Berör samtliga språkversioner.)

25 Följande ledamöter var närvarande vid slutomröstningen: Pavel Svoboda (ordförande), 
Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux (vice ordförande), Axel Voss (föredragande av 
yttrande), 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, Luis de Grandes Pascual.


