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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1593/2012, του Siegfried Teske, γερμανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
του Antennengemeinschaft Arzberg II e.V., σχετικά με τη συλλογή τελών για 
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας από την οργάνωση GEMA

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων θεωρεί ότι η συλλογή τελών για δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας από τη 
γερμανική Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische 
Vervielfältigungsrechte (GEMA) απειλεί την επιβίωση οργανώσεων όπως οι κοινότητες 
συλλογικής κεραίας –μικρής κλίμακας περιφερειακοί ή τοπικοί, μη εμπορικοί πάροχοι 
τηλεόρασης, ραδιοφώνου και διαδικτύου– επειδή δεν έχουν τη δυνατότητα να καταβάλουν το 
υψηλό κόστος. Οι κοινότητες συλλογικής κεραίας δημιουργήθηκαν στην πρώην Ανατολική 
Γερμανία και καθιερώθηκαν με σκοπό να λαμβάνουν τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά 
προγράμματα από τη Δυτική Γερμανία και να τα αναμεταδίδουν σε μέλη, κυρίως σε 
απομακρυσμένες περιοχές. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, η συλλογή τελών για δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας πρέπει να καταργηθεί για κοινότητες συλλογικής κεραίας που 
λειτουργούν στη Γερμανία. Υποστηρίζει επίσης ότι η οδηγία 93/83/ΕΟΚ σχετικά με το 
δικαίωμα του δημιουργού και τα συγγενικά δικαιώματα που εφαρμόζονται στις δορυφορικές 
ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις και την καλωδιακή αναμετάδοση δεν μεταφέρθηκε σωστά στο 
γερμανικό δίκαιο. Η αναφορά που υποβλήθηκε σχετικά με το εν λόγω θέμα προς το 
γερμανικό ομοσπονδιακό κοινοβούλιο, υποστηρίχθηκε από την Επιτροπή Αναφορών, όμως η 
γερμανική κυβέρνηση δεν έχει λάβει μέχρι στιγμής μέτρα αντιμετώπισης του ζητήματος.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 22 Μαΐου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).
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3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Σεπτεμβρίου 2013

Η αναφορά υποβλήθηκε από γερμανική κοινότητα συλλογικής κεραίας 
(Antennengemeinschaft Arzberg), η οποία, όπως και άλλες κοινότητες αυτoύ του είδους, 
δημιουργήθηκε στην πρώην Ανατολική Γερμανία με σκοπό να λαμβάνει προγράμματα από 
τη Δυτική Γερμανία. Αποστολή των κοινοτήτων συλλογικής κεραίας είναι η καλωδιακή 
αναμετάδοση ραδιοτηλεοπτικού σήματος στα νοικοκυριά. Η Antennengemeinschaft Arzberg 
θεωρεί ότι η ύπαρξή της απειλείται λόγω του ότι η εταιρεία συλλογικής διαχείρισης GEMA 
τροποποίησε τη σύμβαση άδειας εκμετάλλευσής της, και διαμαρτύρεται για το γεγονός ότι 
στο εξής θα πρέπει να καταβάλλει δυσανάλογα τέλη στην GEMA. Ισχυρίζεται επίσης ότι η 
διάταξη της γερμανικής νομοθεσίας για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που παρέχει 
στους δημιουργούς αναπαλλοτρίωτο δικαίωμα αμοιβής στις περιπτώσεις καλωδιακής 
αναμετάδοσης (παράγραφος 20, υποτμήμα 2 του γερμανικού κώδικα για τα δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας) δεν πρέπει να ισχύει για τις κοινότητες συλλογικής κεραίας. Ζητεί 
γενικότερα τη διερεύνηση των δομών της μονοπωλιακής GEMA. 

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής 

Υποχρέωση των κοινοτήτων κεραίας να λαμβάνουν άδεια 

Σύμφωνα με το κεκτημένο της ΕΕ στον τομέα των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, η 
υποχρέωση της Antennengemeinschaft Arzberg να λάβει άδεια βάσει της νομοθεσίας για τα 
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας εξαρτάται από το αν η δραστηριότητά της συνιστά 
πράξη παρουσίασης προς το κοινό, η οποία εναρμονίζεται με το κεκτημένο της ΕΕ για τα 
δικαιώματα του δημιουργού μέσω του άρθρου 3 παράγραφος 1 της οδηγίας 2001/291

(«οδηγία InfoSoc»). Όπως ορίζεται στην αιτιολογική σκέψη 23 της οδηγίας InfoSoc, το 
δικαίωμα της παρουσίασης στο κοινό θα πρέπει να θεωρηθεί με την ευρεία έννοια ότι 
καλύπτει μεταξύ άλλων «κάθε σχετική μετάδοση ή αναμετάδοση ενός έργου στο κοινό με 
ενσύρματα ή ασύρματα μέσα, συμπεριλαμβανομένης της ραδιοτηλεοπτικής εκπομπής».

Στην υπόθεση 607/11 ITV Broadcasting Ltd και λοιποί κατά TVCatchup Ltd (υπόθεση 
TVCatchup), το Δικαστήριο της ΕΕ αποφάσισε ότι η δωρεάν αναμετάδοση ραδιοτηλεοπτικού 
προγράμματος μέσω διαδικτύου συνιστά πράξη παρουσίασης προς το κοινό.  Το Δικαστήριο 
έκρινε ότι, όσον αφορά την ερμηνεία της έννοιας της «παρουσίασης», θα πρέπει να θεωρείται 
ότι, στην περίπτωση που ένα δεδομένο έργο χρησιμοποιείται κατά πλείονες τρόπους, για κάθε 
αναμετάδοση συγκεκριμένου έργου που χρησιμοποιεί συγκεκριμένο τεχνικό τρόπο απαιτείται 
η άδεια από τον δημιουργό του. Το Δικαστήριο επανέλαβε ότι η έννοια του «κοινού» 
αναφέρεται σε έναν απροσδιόριστο αριθμό δυνητικών αποδεκτών και σε έναν αρκετά μεγάλο 
αριθμό προσώπων. Σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση, η αναμετάδοση εμπίπτει στην έννοια 
της παρουσίασης προς το κοινό και στην περίπτωση που οι συνδρομητές της εταιρείας που 
πραγματοποιεί την αναμετάδοση βρίσκονται εντός της περιοχής λήψεως της αρχικής 
ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης (όπως ισχύει και στην περίπτωση των κοινοτήτων κεραίας).

Όπως σημειώνει ο αναφέρων, στις 16 Αυγούστου 2012 το γερμανικό Bundesgerichtshof 
υπέβαλε αίτηση στο Δικαστήριο της ΕΕ για έκδοση προδικαστικής απόφασης σχετικά με 
αναμετάδοση ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων από φορέα εκμετάλλευσης καλωδιακού 
δικτύου συγκρίσιμο με τον Antennengemeinschaft Arzberg. Η υπόθεση είναι παρόμοια με 
                                               
1. Οδηγία της 22ας Μαΐου 2001 για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού 

και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας.
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την υπόθεση TVCatchup, διότι, μεταξύ άλλων, τα νοικοκυριά στα οποία αναμεταδίδει ο 
φορέας εκμετάλλευσης καλωδιακού δικτύου θα μπορούσαν να λαμβάνουν το αρχικό 
ραδιοτηλεοπτικό πρόγραμμα και μέσω ασύρματου δικτύου, δεδομένου ότι βρίσκονται στην 
περιοχή λήψης του αρχικού ραδιοτηλεοπτικού σήματος. Οι διαδικασίες αυτές ανεστάλησαν 
διότι η εκδίκαση της υπόθεσης TVCatchup εκκρεμούσε και, ως εκ τούτου, δεν έχει ληφθεί 
ακόμα απόφαση. 

Το γερμανικό δίκαιο για την καλωδιακή αναμετάδοση

Ο αναφέρων επικρίνει την παράγραφο 20β του υποτμήματος 2 του γερμανικού κώδικα για τα 
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και την εφαρμογή του στις κοινότητες κεραίας, η οποία 
παρέχει στους δημιουργούς το αναπαλλοτρίωτο δικαίωμα σε δίκαιη αμοιβή εάν έχουν 
μεταβιβάσει τα δικαιώματα καλωδιακής αναμετάδοσης σε ραδιοτηλεοπτικό φορέα ή 
παραγωγό ταινιών ή δίσκων, τα οποία μπορούν να καταβληθούν από τους φορείς 
εκμετάλλευσης καλωδιακού δικτύου μόνο μέσω εταιρείας συλλογικής διαχείρισης. 

Η οδηγία 93/83/ΕΚ2 («οδηγία SatCab») εναρμονίζει ορισμένες πτυχές του δικαιώματος του 
δημιουργού και των συγγενικών δικαιωμάτων στον τομέα της διασυνοριακής καλωδιακής 
αναμετάδοσης. Ωστόσο, η εν λόγω οδηγία δεν απαιτούσε την εισαγωγή του 
αναπαλλοτρίωτου δικαιώματος στην παράγραφο 20β του υποτμήματος 2 του γερμανικού 
κώδικα για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. 

Καταλληλότητα των εισπραχθέντων τελών

Παρότι αυτό καθεαυτό το δικαίωμα της παρουσίασης προς το κοινό έχει εναρμονιστεί σε 
επίπεδο ΕΕ, δεν υπάρχουν διατάξεις στο ισχύον κεκτημένο της ΕΕ για τα δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας όσον αφορά την καταλληλότητα της αμοιβής. 

Στον τομέα του δικαίου περί ανταγωνισμού της ΕΕ, οι αρχές ανταγωνισμού μπορούν να 
εξετάζουν σε ορισμένες περιστάσεις κατά πόσον μια εταιρεία συλλογικής διαχείρισης, η 
οποία κατέχει δεσπόζουσα θέση σε μια αγορά, καταχράται την εν λόγω θέση χρεώνοντας 
υπερβολικά υψηλά ή άδικα ποσά για τα δικαιώματα. Σε αυτό το πλαίσιο, το Δικαστήριο 
έκρινε ότι τα δικαιώματα πρέπει να είναι εύλογα σε σχέση με την οικονομική αξία της 
προσφερόμενης από τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης υπηρεσίας και θα πρέπει να 
αξιολογούνται βάσει της οικονομικής αξίας της χρήσης των δικαιωμάτων στο εμπόριο3. 

Εάν ο αναφέρων θεωρεί ότι η GEMA καταχράται τη δεσπόζουσα θέση της χρεώνοντας 
υπερβολικά υψηλά ή άδικα ποσά για τα δικαιώματα, θα μπορούσε να αποταθεί με 
συγκεκριμένα στοιχεία και επιχειρήματα στη γερμανική αρχή ανταγωνισμού 
(Bundeskartellamt) ή να υποβάλει καταγγελία στην ΓΔ Ανταγωνισμού. 

Πρόταση οδηγίας για τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων

Στόχος της Επιτροπής είναι να επιτευχθεί η αρτιότερη λειτουργία της συλλογικής διαχείρισης 
δικαιωμάτων και των εταιρειών συλλογικής διαχείρισης. Για τον λόγο αυτό, τον Ιούλιο του 
                                               
2 Οδηγία 93/83/EOK περί συντονισμού ορισμένων κανόνων όσον αφορά το δικαίωμα του δημιουργού 

και τα συγγενικά δικαιώματα που εφαρμόζονται στις δορυφορικές ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις και 
την καλωδιακή αναμετάδοση.

3 Απόφαση της 11ης Δεκεμβρίου 2008, C52/07, Kanal 5 Ltd, TV 4 AB κατά STIM· απόφαση της 6ης 
Φεβρουαρίου 2003, C-245/00, SENA
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2012 υπέβαλε πρόταση οδηγίας για τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής 
ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων καθώς και για τη χορήγηση διακρατικών αδειών σε 
δικαιώματα επί μουσικών έργων για επιγραμμικές χρήσεις στην εσωτερική αγορά (σχέδιο 
οδηγίας για τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικών ιδιοκτησίας), η οποία επί του 
παρόντος τελεί υπό διαπραγμάτευση στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο. Μεταξύ άλλων, η 
πρόταση (η οποία διατίθεται στη διεύθυνση 
http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/management/com-2012-3722_el.pdf) 
αποσκοπεί στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των εταιρειών συλλογικής διαχείρισης 
μέσω της θέσπισης κανόνων οι οποίοι θα διασφαλίζουν την καλύτερη διακυβέρνηση και τη 
μεγαλύτερη διαφάνειά τους.


