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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1593/2012 af Siegfried Teske, tysk statsborger, for 
Antennengemeinschaft Arzberg II e.V. om det tyske selskab GEMA's opkrævning 
af afgifter for ophavsrettigheder

1. Sammendrag

Andrageren mener, at de afgifter for ophavsrettigheder, som opkræves af det tyske selskab 
Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigugnsrechte 
(GEMA), truer levedygtigheden af organisationer såsom antenneforeninger – små regionale 
eller lokale ikkekommercielle tv-, radio- og internetudbydere – fordi de ikke har råd til at 
betale de høje priser. Sådanne antenneforeninger opstod oprindeligt i det tidligere Østtyskland 
med det formål at nedtage vesttyske tv- og radioprogrammer og udsende dem til 
medlemmerne, især i fjerntliggende egne. Andrageren mener, at opkrævningen af afgifter for 
ophavsrettigheder bør afskaffes for antenneforeninger, som opererer i Tyskland. Han hævder 
også, at direktiv 93/83/EØF om samordning af visse bestemmelser vedrørende 
ophavsrettigheder og ophavsretsbeslægtede rettigheder i forbindelse med radio- og tv-
udsendelse via satellit og viderespredning pr. kabel ikke er blevet gennemført korrekt i tysk 
lovgivning. Et andragende til den tyske Forbundsdag om dette emne fik støtte fra udvalget for 
andragender, men den tyske regering har endnu ikke truffet foranstaltninger til at gøre noget 
ved sagen.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 22. maj 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. september 2013

Andragendet er fra en tysk antenneforening ("Antennengemeinschaft Arzberg"), der i lighed 
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med flere andre foreninger af samme art blev oprettet i det tidligere Østtyskland for at nedtage 
vesttyske radio- og tv-programmer. Antenneforeninger retransmitterer radio- og tv-signalerne 
via kabel til private husstande. Antenneforeningen Arzberg klager over, at 
forvaltningsselskabet GEMA har ændret licensbetingelserne, så den nu skal betale så høje 
afgifter til GEMA, at dens overlevelse er truet. Den hævder endvidere, at den bestemmelse i 
den tyske lov om ophavsret, der tilkender ophavsmænd en ufravigelig ret til vederlag i 
forbindelse med retransmission via kabel (§20, stk. 2, i loven), ikke bør finde anvendelse på 
antenneforeninger. Den anmoder mere generelt om en undersøgelse af GEMA's 
monopollignende stilling. 

Kommissionens bemærkninger 

Antenneforeningers pligt til at opnå tilladelse 

Spørgsmålet om, hvorvidt antenneforeningen Arzberg i henhold til ophavsretslovgivningen 
har pligt til at opnå tilladelse, afhænger ifølge gældende EU-ret på området af, om dens 
aktivitet udgør en "overføring af værker til almenheden", jf. artikel 3, stk. 1, i 
harmoniseringsdirektivet 2001/29 ("Infosoc-direktivet")1. Som anført i betragtning 23 i 
Infosoc-direktivet bør retten til overføring til almenheden forstås bredt, således at den også 
omfatter "enhver sådan form for trådbunden eller trådløs transmission eller retransmission af 
et værk til almenheden, herunder udsendelse i radio og fjernsyn".

Domstolen fastslog i sin dom i sag C-607/11, ITV Broadcasting Ltd m.fl. mod TV Catch Up 
Ltd ("TVCatchtup-sagen"), at begrebet "overføring til almenheden" også omfatter 
retransmission via internettet af frit tilgængelige udsendelser. Domstolen fandt, at begrebet 
"overføring" må fortolkes sådan, at når et værk anvendes på flere forskellige måder, kræves 
der en separat tilladelse fra ophavsmanden til hver enkelt retransmission af værket under 
anvendelse af en specifik teknisk fremgangsmåde. Domstolen fastslog, at begrebet 
"almenhed" refererer til et ubestemt antal potentielle modtagere og til et betydeligt antal 
personer. Ifølge dommen er en retransmission også omfattet af begrebet "overføring til 
almenheden", selv om det retransmitterende selskabs abonnenter befinder sig i 
modtageområdet for den oprindelige tv-udsendelse (hvilket også er tilfældet for 
antenneforeninger).

Som andrageren selv nævner, anmodede den tyske Bundesgerichtshof den 16. august 2012 
EU-Domstolen om en præjudiciel afgørelse i en sag vedrørende retransmission af radio- og 
tv-udsendelser ved et kabelselskab svarende til antenneforeningen Arzberg. Denne sag minder 
om TVCatchup-sagen, bl.a. fordi de husstande, der modtager kabelselskabets 
retransmissioner, også var i stand til at modtage de oprindelige udsendelser trådløst og 
dermed befinder sig inden for de oprindelige udsendelsers modtageområde. Eftersom 
TVCatchup-sagen på det tidspunkt stadig var uafgjort, blev denne sag sat i bero, og der er 
stadig ikke faldet nogen dom.

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/29/EF af 22. maj 2001 om harmonisering af visse aspekter af 
ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet;
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De tyske lovbestemmelser om retransmission via kabel

Andrageren kritiserer § 20b, stk. 2, i den tyske ophavsretslov og dens anvendelse på 
antenneforeninger, fordi den tilkender ophavsmænd, der har overdraget deres rettigheder til 
retransmission via kabel til et radio-tv-selskab eller en plade- eller filmproducent, en 
ufravigelig ret til et rimeligt vederlag, som kabelselskaber kun kan betale gennem et 
forvaltningsselskab.

Direktiv 93/83/EF2 (kabel- og satellitdirektivet) harmoniserer visse aspekter af spørgsmålet 
om ophavsrettigheder og beslægtede rettigheder i forbindelse med grænseoverskridende 
retransmission via kabel. Indførelsen af den ufravigelige ret i § 20b, stk. 2, i den tyske 
ophavsretslov har imidlertid ikke grundlag i et krav i dette direktiv. 

Rimeligheden af de opkrævne royalties

Selv om retten til overføring til almenheden som sådan er harmoniseret på EU-plan, 
indeholder de nuværende EU-regler på ophavsretsområdet ingen bestemmelser om, hvad der 
udgør et rimeligt vederlag. 

Inden for rammerne af EU's konkurrencelovgivning kan konkurrencemyndighederne under 
visse omstændigheder vurdere, om et forvaltningsselskab med en dominerende stilling på 
markedet misbruger sin stilling til at opkræve ublu eller urimelige royalties. Domstolen har i 
den henseende fastslået, at royalties skal stå i et rimeligt forhold til den økonomiske værdi af 
den tjeneste, der ydes af den kollektive forvaltningsorganisation, og skal vurderes i lyset af 
værdien af denne brug i den økonomiske omsætning.3

Skulle andrageren være af den opfattelse, at GEMA gør sig skyldig i misbrug af dominerende 
stilling ved at opkræve ublu eller urimelige royalties, kan han henvende sig med konkrete 
argumenter og dokumentation til de tyske konkurrencemyndigheder (Bundeskartellamt) eller 
indgive en klage til Kommissionens Generaldirektorat for Konkurrence. 

Det foreslåede direktiv om kollektiv forvaltning af ophavsrettigheder

Kommissionen sigter på at få den kollektive forvaltning af rettigheder og de til dette formål 
oprettede organisationer til at fungere bedre. Kommissionen fremsatte med dette for øje i juli 
2012 et forslag til direktiv om kollektiv forvaltning af ophavsret og beslægtede rettigheder 
samt multiterritoriale licenser for rettigheder til musikværker med henblik på online-
anvendelse i det indre marked, som på nuværende tidspunkt er genstand for forhandlinger 
med Rådet og Parlamentet. Dette direktivforslag (som kan findes på adressen 
http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/management/com-2012-3722_da.pdf) 
sigter bl.a. på at øge de kollektive forvaltningsselskabers effektivitet ved at fastlægge regler, 
der skal forbedre deres styring og gennemsigtighed.

                                               
2 Direktiv 93/83/EØF om samordning af visse bestemmelser vedrørende ophavsrettigheder og 
ophavsretsbeslægtede rettigheder i forbindelse med radio- og tv-udsendelse via satellit og viderespredning pr. 
kabel.
3 Sag C-52/07, Kanal 5 Ltd, TV 4 AB mod STIM; sag C-245/00, SENA.


