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II e.V.” nevében benyújtott 1593/2012. számú petíció a szerzői jogdíjaknak a 
német GEMA nevű szervezet általi szedéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója úgy véli, hogy a szerzői jogdíjaknak a „Gesellschaft für musikalische 
Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte” (GEMA) nevű szervezet általi 
szedése az olyan szervezetek túlélését fenyegeti, mint például a kollektív antennaközösségek 
– kisméretű regionális vagy helyi, nem kereskedelmi célú televízió-, rádió- és 
internetszolgáltatók –, mivel nem tudják megfizetni a magas költségeket. A kollektív 
antennaközösségek az egykori Kelet-Németországban a nyugat-németországi televízió- és 
rádióadások vétele és a tagok felé – különösen a távoli területekre való – továbbítása céljából 
jöttek létre. A petíció benyújtója szerint a szerzői jogdíjak szedését el kellene törölni a 
Németországban működő kollektív antennaközösségek esetében. Azt is állítja, hogy a 
műholdas műsorsugárzásra és a vezetékes továbbközvetítésre alkalmazandó egyes szerzői és 
szomszédos jogi szabályok összehangolásáról szóló 93/83/EGK irányelvet helytelenül ültették 
át a német jogrendszerbe. A Petíciós Bizottság támogatta a német Bundestaghoz ebben a 
tárgyban továbbított petíciót, a német kormány azonban a mai napig nem lépett az ügy 
megoldása érdekében.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. május 22. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. szeptember 20.
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A petíciót egy német kollektív antennaközösség (az „Antennengemeinschaft Arzberg”) 
nyújtotta be, amely egyike azon számos szervezetnek, amelyeket a korábbi Kelet-
Németországban a nyugat-németországi adások vételére hoztak létre. A kollektív 
antennaközösségek kábelen továbbítják a magánháztartások számára az adásjeleket. Az 
Antennengemeinschaft Arzberget saját megítélése szerint létében fenyegeti az, hogy a GEMA 
nevű közös jogkezelő szervezet módosította a használati szerződését, az antennaközösség 
továbbá kifogásolja, hogy mostantól aránytalanul magas díjakat kellene fizetnie a GEMA 
számára. Ezenkívül azt állítja, hogy a német szerzői jogi törvény azon rendelkezését, amely 
vezetékes továbbközvetítés esetén a díjazáshoz elidegeníthetetlen jogot biztosít a szerzők 
számára (a német szerzői jogi törvény 20. cikkének (2) alszakaszát) a kollektív 
antennaközösségekre nem lenne szabad alkalmazni. Általánosságban azt kéri, hogy vizsgálják 
ki a monopolista GEMA felépítését. 

A Bizottság észrevételei 

Az antennaközösségeknek engedélyt kell beszerezniük 

Az uniós szerzői jogi vívmányok szerint az, hogy az Antennengemeinschaft Arzberg nevű 
szervezetnek a szerzői jog alapján engedélyt szükséges-e beszereznie vagy sem, attól függ, 
hogy tevékenysége nyilvánossághoz közvetítésnek minősül-e, amelyre vonatkozóan a 
jogszabályokat az uniós szerzői jogi vívmányok harmonizálták a 2001/29/EK irányelv1

(„InfoSoc-irányelv”) 3. cikkének (1) bekezdésében. Amint azt az említett irányelv (23) 
preambulumbekezdése meghatározza, a nyilvánossághoz közvetítéshez való jogot tágan kell 
értelmezni, és magában kell, hogy foglalja „a művek [nyilvánosság számára történő]
bármilyen vezetékes vagy vezeték nélküli közvetítését, illetve továbbközvetítését, ideértve a 
sugárzást is”.

A C-607/11. sz., ITV Broadcasting Ltd és mások kontra TVCatchup Ltd ügyben 
(„TVCatchup-ügy”) az Európai Unió Bírósága úgy határozott, hogy egy földi sugárzású 
műsorszolgáltató adásának az interneten keresztül történő továbbközvetítése nyilvánossághoz 
közvetítésnek minősül. A Bíróság megállapította, hogy a „közvetítés” fogalmát úgy kell 
értelmezni, hogy amikor egy művet többszörösen felhasználnak, akkor annak minden egyes, 
specifikus technikai módon történő továbbközvetítését a mű szerzője köteles engedélyezni. A 
Bíróság hangsúlyozta, hogy a „nyilvánosság” fogalma meghatározatlan számú potenciális 
címzettet és meglehetősen nagy számú egyént jelent. Ezen ítélet alapján a továbbközvetítés a 
nyilvánossághoz közvetítés fogalmába tartozik akkor is, ha a továbbközvetítést biztosító 
társaság előfizetői az eredeti adás vételi körzetében találhatóak (mint ahogy az 
antennaközösségek esetében is).

Amint azt a petíció benyújtója megemlíti, a Bundesgerichtshof (a német szövetségi legfelsőbb 
bíróság) az adásoknak egy, az Antennengemeinschaft Arzberghez hasonló kábelüzemeltető 
általi továbbközvetítésével kapcsolatban 2012. augusztus 16-án előzetes döntéshozatalt kért 
az Európai Unió Bíróságától. Ez az ügy hasonló a TVCatchup-ügyhöz többek között azért, 
mert azok a háztartások, amelyek számára a kábelüzemeltető továbbközvetítést végez, 
vezeték nélküli módon az eredeti adás vételére is képesek lennének, mivel az eredeti adás 
vételi körzetében találhatóak. Mivel a TVCatchup-ügy még folyamatban volt, ezt az eljárást 
felfüggesztették, és mostanáig nem született benne ítélet. 
                                               
1 2001. május 22-i irányelv az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes 

vonatkozásainak összehangolásáról
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A vezetékes továbbközvetítésre vonatkozó német jogszabályok

A petíció benyújtója bírálja a német szerzői jogi törvény 20b. cikkének (2) alszakaszát és 
annak az antennaközösségekre történő alkalmazását, az ugyanis a szerzők számára –
amennyiben a vezetékes továbbközvetítésre vonatkozó jogaikat valamely műsorsugárzóra 
vagy hanglemez-, illetve filmelőállítóra ruházták át – elidegeníthetetlen jogot biztosít a 
méltányos díjazáshoz, amely díjazás megfizetését a kábelüzemeltetők kizárólag egy közös 
jogkezelő szervezeten keresztül teljesíthetik. 

A 93/83/EGK irányelv1 („SatCab-irányelv”) a határokon átnyúló vezetékes továbbközvetítés 
területén harmonizálja a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásait. A német szerzői 
jogi törvény 20b. cikkének (2) alszakaszában előírt elidegeníthetetlen jog bevezetését 
ugyanakkor ez az irányelv nem követelte meg. 

A beszedett jogdíjak megfelelő nagysága

Habár maga a nyilvánossághoz közvetítéshez való jog uniós szinten harmonizálva van, a 
jelenlegi uniós szerzői jogi vívmányokban a díjazás megfelelő nagyságára vonatkozóan nincs 
előírás. 

Az uniós versenyjog területén a versenyhatóságok bizonyos körülmények fennállása esetén 
mérlegelhetik, hogy valamely piaci erőfölénnyel rendelkező közös jogkezelő szervezet 
visszaél-e az ilyen helyzettel oly módon, hogy túlzott mértékű vagy aránytalan jogdíjakat vet 
ki. E tekintetben a Bíróság megállapította, hogy a jogdíjaknak ésszerűeknek kell lenniük a 
közös jogkezelő szervezet által nyújtott szolgáltatás gazdasági értékéhez viszonyítva, és hogy 
az átruházott jogok felhasználásának gazdasági értéke fényében kell őket megítélni2. 

Amennyiben a petíció benyújtója úgy ítéli meg, hogy a GEMA visszaél piaci erőfölényével 
azáltal, hogy túlzott mértékű, illetve aránytalan jogdíjakat vet ki, abban az esetben konkrét 
magyarázatokkal és bizonyítékkal a német versenyhatósághoz (a Bundeskartellamthoz) 
fordulhat, vagy panaszt nyújthat be a Versenypolitikai Főigazgatóságnál.  

A közös jogkezelésről szóló irányelvjavaslat

A Bizottság arra törekszik, hogy a közös jogkezelés és a közös jogkezelő szervezetek jobban 
működjenek. Ebből a célból 2012 júliusában benyújtotta a szerzői és szomszédos jogokra 
vonatkozó közös jogkezelésről és a zeneművek jogainak belső piacon történő online 
felhasználásra szóló, több területre érvényes engedélyezéséről szóló irányelvre irányuló 
javaslatot (a „közös jogkezelésről szóló irányelvjavaslatot”), amelynek tárgyalása a Tanáccsal 
és a Parlamenttel jelenleg is folyik. A javaslatnak (amely elérhető itt: 
http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/management/com-2012-3722_hu.pdf) 
többek között az a célja, hogy növelje a közös jogkezelő szervezetek hatékonyságát olyan 
szabályok megállapítása révén, amelyek javítják irányításukat és növelik átláthatóságukat.

                                               
1 A Tanács 1993. szeptember 27-i 93/83/EGK irányelve a műholdas műsorsugárzásra és a vezetékes 

továbbközvetítésre alkalmazandó egyes szerzői és szomszédos jogi szabályok összehangolásáról
2 C52/07. sz., Kanal 5 Ltd, TV 4 AB kontra STIM ügy; C-245/00. sz., SENA-ügy.


