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perustellakseen yleiseen järjestykseen tai turvallisuuteen taikka kansanterveyteen
iiittpritta syillä luonteeltaan palvelujen tarjoamisen vapauden käyttämistä
raioittavaa säännöstöä, tätä yhteisön oikeudessa tarkoitettua perustelemista on
tulkittava yleisten oikeusperiaatteiden ja erityisesti perusoikeuksien valossa.
Kyseiseen kansalliseen säännöstöön voidaan siten soveltaa edellä mainituissa
määräyksissä tarkoitettuj a poikkeuksia ainoastaan silloin kun kansall i nen
säännöstö on niiden perusoikeuksien mukainen, joiden noudattamista yhteisöien
tuomioistuin valvoo. Televisiota koskevan säännöstön ollessa lrysymyksessä tämä
tarkoittaa sitä että säännöstöä arvioidaan ottaen huomioon sananvapaus, joka on
Euroopan ihmisoikeussopimuksessa taattu yleisenä oikeusperiaatteena, jonka
rvVhere a Member State relies on
noudattamista yhteisöjen tuomioistuin valvoo. 6.
the combined provisions of Articles 56 and 66 of the Treaty in order to justify, by
reasons relating to public policy, public security and public health, rules which are
likely to obstruct the exercise of the freedom to provide services, such justification,
provided for by Community law, must be interpreted in the light of the general
principles of law and in particular of fundamental rights. Thus the national rules in
question can fall under the exceptions provided for in those provisions only if they
are compatible with the fundamental rights the observance of which is ensured by
the Court. As regards rules relating to television, this means that they must be
appraised in the light of freedom of expression, as embodied in Article 10 of the
European Convention on Human Rights, as a general principle of law the observance
of which is ensured by the Court.

ilmiö/käsite? What EU law phenomenon/concept?: 1. Se, että
suljettaisiin periaatteessa pois mahdollisuus, että asianomaiset henkilöt voisivat
vedota direktiivissä asetettuun velvoitteeseen, olisi sen velvoittavan vaikutuksen
vastaista, joka 189 artiklassa tunnustetaan direktiiville. Erityisesti niissä
tapauksissa, joissa yhteisön toimielimet ovat direktiivillä velvoittaneet jäsenvaltiot
toimimaan tietyllä tavalla, tällaisen säädöksen tehokas vaikutus [effet utileJ
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heikentyisi, jos yksityisiä estettäisiin vetoamasta siihen oikeudessa ja kansallisia
tuomioistuimia estettäisiin ottamasta sitä huomioon osana yhteisön oikeutta' Näin
ollen jäsenvaltio, joka ei ole määräajassa toteuttanut direktiivissä asetettuja
täytäntöönpanotoimenpiteitä, ei voi yksityisiä vastaan vedota siihen, että se on
;aiU"yt tåryttämättä direktiivin sisältämät velvoitteet. Tästä seuraa, että kansallisen
tuomioistuimen, jonka käsiteltäväksi direktiivin säännöksiä noudattava yksityinen
on saattanut pyynnön jättää soveltamatta sellaista kansallista säännöstä, joka on
yhteensopimaton sen direktiivin kanssa, jota ei ole saatettu osaksi laiminlyöntiin
syyllistyneen valtion sisäistä oikeusjärjestystä, on suostuttava tähän pyyntöön, jos
tryseinån velvoite on ehdoton ja riittävän täsmällinen. Näillä varauksilla jäsenvaltio
eivoi soveltaa sisäistä lainsäädäntöään - vaikka siinä olisi säädetty
rangaistusseuraamuksia - tällaiseen yksityiseen nähden, jos sisäistä lainsäädäntöä ei
ole vielä muutettu direktiivin vaatimuksia vastaavaksi sen määräajan kuluessa, joka
direktiivissä on asetettu sen täytäntöön panemiseksi. L . IT WOULD BE
INCOMPATIBLE WITH THE BINDING EFFECT WHICH ARTICLE 189 ASCRIBES TO
DIRECTIVES TO EXCLUDE ON PRINCIPLE THE POSSIBILITY OF THE OBLIGATIONS
IMPOSED BY THEM BEING RELIED ON BY PERSONS CONCERNED . PARTICULARLY
IN CASES IN WHICH THE COMMUNITYAUTHORITIES HAVE, BY MEANS OF
DIRECTIVE , PLACED MEMBER STATES UNDER A DUTY TO ADOPT A CERTAIN
COURSE OF ACTION , THE EFFECTIVENESS OF SUCH AN ACT WOULD BE
WEAKENED IF PERSONS WERE PREVENTED FROM RELYING ON IT IN LEGAL
PROCEEDINGS AND NATIONAL COURTS PREVENTED FROM TAKING IT INTO
CONSIDERATION AS AN ELEMENT OF COMMUNITY LAW . CONSEQUENTLY A
MEMBER STATE WHICH HAS NOTADOPTED THE IMPLEMENTING MEASURES
REQUIRED BY THE DIRECTIVE IN THE PRESCRIBED PERIODS MAY NOT RELY, AS
AGAINST INDIVIDUALS, ON ITS OWN FAILURE TO PERFORM THE OBLIGATIONS
WHICH THE DIRECTIVE ENTAILS .IT FOLLOWS THAT A NATIONAL COURT
REQUESTED BY A PERSON WHO HAS COMPLIED WITH THE PROVISIONS OF A
DIRECTIVE NOT TO APPLY A NATIONAL PROVISION INCOMPATIBLE WITH THE
DIRECTIVE NOT INCORPORATED INTO THE INTERNAL LEGAL ORDER OF A
DEFAULTING MEMBER STATE, MUST UPHOLD THAT REQUEST IF THE
OBLIGATION IN QUESTION IS UNCONDITIONAL AND SUFFICIENTLY PRECISE .
SUBJECT TO THESE RESERVATIONS A MEMBER STATE MAY NOT APPLY ITS
INTERNAL LAW - EVEN IF IT IS PROVIDED WITH PENAL SANCTIONS - WHICH HAS
NOTYET BEEN ADAPTED IN COMPLIANCE WITH THE DIRECTIVE, TO SUCH A
PERSON AFTER THE EXPIMTION OF THE PERIOD FIXED FOR ITS
IMPLEMENTATION.

ilmiö/käsite? What EU law phenomenon/concept?: Nämä
rajoitukset voidaan periaatteessa oikeuttaa työntekijöiden suojelun kaltaisen yleistä
etua koskevan pakottavan s)örn suojelulla edellyttäen, että osoitetaan, että niillä
voidaan taata oikeutetun päämäärän saavuttaminen ja että niillä ei ylitetä sitä, mikä
on tarpeen tämän päämäärän saavuttamiseksi. That restriction may, in principle, be
justified by an overriding reason of public interest, such as the protection of
workers, provided that it is established that the restriction is suitable for ensuring
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the attainment of the legitimate objective pursued and does not go beyond what is
necessary to achieve that obiective
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