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Tema: Peticija Nr. 1593/2012 dėl Vokietijos organizacijos GEMA renkamų 
mokesčių už autorių teises, kurią pateikė Vokietijos pilietis Siegfried Teske 
bendrovės „Antennengemeinschaft Arzberg II e.V.“ vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas mano, kad Vokietijos organizacijos „Gesellschaft für musikalische 
Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte“ (GEMA) renkami mokesčiai už 
autorių teises kelia grėsmę tokių organizacijų kaip kolektyvinių TV antenų bendrijų, kurios 
yra nedidelės regionų ar vietos nekomercinės televizijos, radijo ir interneto paslaugų teikėjos, 
išlikimui, nes jos neįstengia padengti didelių išlaidų. Kolektyvinių TV antenų bendrijos 
atsirado buvusioje Rytų Vokietijoje, jos buvo įsteigtos siekiant priimti Vakarų Vokietijos 
televizijos ir radijo programas ir jas transliuoti bendrijos nariams, visų pirma esantiems 
atokiose vietovėse. Peticijos pateikėjo teigimu, Vokietijoje veikiančioms kolektyvinių TV 
antenų bendrijoms reikėtų panaikinti už autorių teises renkamus mokesčius. Peticijos 
pateikėjas taip pat tvirtina, kad Direktyva 93/83/EEB dėl tam tikrų autorių teisių ir gretutinių 
teisių taisyklių, taikomų palydoviniam transliavimui ir kabeliniam perdavimui, nebuvo 
tinkamai perkelta į Vokietijos teisę. Peticijų komitetas pritarė šiuo klausimu Vokietijos 
Bundestagui pateiktai peticijai, tačiau Vokietijos vyriausybė iki šiol nesiėmė jokių priemonių 
šiam klausimui išspręsti.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. gegužės 22 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. rugsėjo 20 d.

„Peticija pateikta Vokietijos kolektyvinės TV antenų bendrijos (vok. „Antennengemeinschaft 
Arzberg“), vienos iš kelių tokios rūšies bendrijų, įkurtų buvusioje Rytų Vokietijoje siekiant 
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priimti Vakarų Vokietijos programas, vardu. Kolektyvinės TV antenų bendrijos kabeliniais 
tinklais retransliuoja transliavimo signalus privatiems namų ūkiams. Bendrija 
„Antennengemeinschaft Arzberg“ mano, kad iškilo pavojus jos išlikimui, nes kolektyvinio 
teisių administravimo organizacija GEMA pakeitė savo licencinę sutartį, ir skundžiasi dėl to, 
kad dabar turės mokėti neadekvačius mokesčius šiai organizacijai. Be to, bendrija tvirtina, kad 
Vokietijos teisės akto, kuriuo reglamentuojamos autorių teisės, nuostatos, pagal kurias 
autoriams suteikiama neatšaukiama teisė į atlyginimą kabelinio perdavimo atvejais 
(Vokietijos autorių teisių kodekso 2 poskirsnio 20 dalis), neturėtų būti taikomos 
kolektyvinėms TV antenų bendrijoms. Apskritai peticijoje prašoma ištirti monopolistinės 
organizacijos GEMA struktūras. 
Komisijos pastabos 

TV antenų bendrijos turi gauti leidimą 

Ar bendrija „Antennengemeinschaft Arzberg“ turi gauti leidimą pagal teisės aktą, kuriuo 
reglamentuojamos autorių teisės, remiantis autorių teisių srities ES acquis, priklauso nuo to, 
ar jos veikla laikytina viešo paskelbimo veiksmu, suderintu autorių teisių srities ES acquis, 
kaip nustatyta Direktyvos 2001/29/EB1 (Informacinės visuomenės direktyvos) 3 straipsnio 1 
dalyje. Kaip išdėstyta Informacinės visuomenės direktyvos 23 konstatuojamoje dalyje, teisė 
viešai paskelbti kūrinį turėtų būti suprantama platesne prasme – ji turėtų apimti „bet kokį 
kūrinio transliavimą ar retransliavimą laidais ar bevielėmis priemonėmis, įskaitant 
transliavimą per radiją ar televiziją“.

Byloje C-607/11 ITV Broadcasting Ltd ir kiti prieš TV Catch Up Ltd (TV Catch Up byla) 
Europos Sąjungos Teisingumo Teismas nusprendė, kad nekoduotais kanalais transliuojamų 
programų perdavimas internetu prilygsta viešo paskelbimo veiksmui. Teisingumo Teismas 
nusprendė, kad paskelbimo sąvoką reikia aiškinti taip: kai kūrinys daug kartų naudojamas, 
kiekvieną kartą kūrinį retransliuojant tam tikru techniniu būdu šio kūrinio autorius turi duoti 
atskirą leidimą. Teisingumo Teismas pakartojo, kad žodis „viešai“ apima neribotą potencialių 
kūrinio gavėjų skaičių ir, be to, tai yra pakankamai didelis žmonių skaičius. Pagal šį 
sprendimą retransliavimas atitinka viešo paskelbimo sąvoką taip pat ir tuo atveju, kai 
retransliavimo bendrovės abonentai yra pradinės programos priėmimo zonoje (tai taikytina ir 
TV antenų bendrijų atveju).

Kaip nurodo peticijos pateikėjas, Vokietijos Bundesgerichtshof paprašė, kad Teisingumo 
Teismas pateiktų 2012 m. rugpjūčio 16 d. prejudicinį sprendimą dėl kabelinės televizijos 
paslaugų operatoriaus programų retransliavimo (plg. bendrijos „Antennengemeinschaft 
Arzberg“ atvejį). Šis atvejis panašus į TV Catch Up bylą, inter alia, nes namų ūkiai, kuriems 
kabelinės televizijos paslaugų operatorius retransliavo programas, galėjo žiūrėti pradinę 
programą ir belaidžio ryšio priemonėmis, nes jie yra pradinės programos priėmimo zonoje. 
Šios procedūros buvo atidėtos, nes TV Catch Up byla dar nebuvo baigta nagrinėti, o teismo 
sprendimas iki šiol dar nepriimtas. 

Vokietijos įstatymas dėl kabelinio perdavimo

Peticijos pateikėjas kritikuoja Vokietijos autorių teisių kodekso 2 poskirsnio 20b dalį ir tai, 
kad ji taikoma TV antenų bendrijoms; pagal šios dalies nuostatas autoriams suteikiama 

                                               
1. 2001 m. gegužės 22 d. Direktyva 2001/22/EB dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje 

visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimo.
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neatšaukiama teisė į teisingą atlyginimą, jei savo teises į kabelinį perdavimą jie perdavė 
transliuotojui arba įrašų ar filmų gamintojui, atlyginimą gali išmokėti kabelinės televizijos 
paslaugų operatoriai tik per kolektyvinio teisių administravimo organizaciją. 

Direktyvoje 93/83/EEB2 (Palydovinio transliavimo ir kabelinio perdavimo direktyvoje) 
suderinti tam tikri autorių teisių ir gretutinių teisių aspektai tarptautinio kabelinio perdavimo 
srityje. Tačiau pagal šią direktyvą nebuvo reikalaujama užtikrinti neatšaukiamą teisę, 
nustatytą Vokietijos autorių teisių kodekso 2 poskirsnio 20b dalyje. 

Renkamo autorinio atlyginimo pakankamumas

Nors pati viešo paskelbimo teisė ES lygmeniu yra suderinta, dabartiniuose ES autorių teisių 
acquis nėra jokių nuostatų dėl atlyginimo pakankamumo. 

Pagal ES konkurencijos teisės aktus konkurencijos institucijos tam tikromis aplinkybėmis gali 
vertinti, ar kolektyvinio teisių administravimo organizacija, užimanti dominuojančią padėtį 
rinkoje, piktnaudžiauja savo padėtimi nustatydama pernelyg didelius ar nesąžiningus 
autorinius atlyginimus. Šiuo atžvilgiu Teisingumo Teismas yra konstatavęs, kad autorinis 
atlyginimas turi būti pagrįstai susijęs su kolektyvinio valdymo organizacijos teikiamos 
paslaugos ekonomine verte ir turėtų būti vertinamas atsižvelgiant į teisių prekybos ekonominę 
vertę.3

Jei peticijos pateikėjas mano, kad GEMA piktnaudžiauja savo dominuojančia padėtimi 
nustatydama pernelyg didelius ar nesąžiningus autorinius atlyginimus, jis gali kreiptis į 
Vokietijos konkurencijos tarnybą (vok. Bundeskartellamt) ir pateikti konkrečią informaciją 
bei įrodymus arba pateikti skundą Konkurencijos GD. 

Siūloma direktyva dėl kolektyvinio teisių valdymo

Komisija siekia užtikrinti, kad kolektyvinių teisių valdymo sistemos ir kolektyvinio teisių 
administravimo organizacijos geriau veiktų. Šiuo tikslu 2012 m. liepos mėn. Komisija pasiūlė 
direktyvą dėl kolektyvinio autorių teisių ir gretutinių teisių administravimo ir daugiateritorių 
licencijų naudoti muzikos kūrinius internete teikimo vidaus rinkoje (CRM direktyvos 
projektas), dėl šio pasiūlyto projekto šiuo metu deramasi su Taryba ir Parlamentu. Inter alia, 
šiuo pasiūlymu (kurį galima rasti internete adresu 
http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/management/com-2012-3722_lt.pdf) 
siekiama padidinti kolektyvinio teisių administravimo organizacijų veiksmingumą nustatant 
taisykles, kuriomis gerinamas jų valdymas ir didinamas skaidrumas.“

                                               
2 Direktyva 93/83/EEB dėl tam tikrų autorių teisių ir gretutinių teisių taisyklių, taikomų palydoviniam 

transliavimui ir kabeliniam retransliavimui, koordinavimo.
3 Byla C-52/07, Kanal 5 Ltd, TV 4 AB prieö  STIM; byla C-245/00, SENA.


