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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1593/2012, ko Antennengemeinschaft Arzberg II e.V. vārdā 
iesniedza Vācijas valstspiederīgais Siegfried Teske, par Vācijas organizācijas 
GEMA veikto autortiesību maksājumu iekasēšanu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka Vācijas Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und 
mechanische Vervielfältigungsrechte (GEMA) veiktā autortiesību maksājumu iekasēšana rada 
draudus tādu organizāciju kā kolektīvās antenas apvienību (maza mēroga reģionālo vai vietējo 
nekomerciālās televīzijas, radio un interneta pakalpojumu sniedzēju) pastāvēšanai, jo tās 
nevar atļauties segt lielos maksājumus. Kolektīvās antenas apvienības sāka veidoties bijušās 
Austrumvācijas teritorijā, un to izveides mērķis bija Rietumvācijas televīzijas un radio 
programmu uztveršana un retranslācija apvienības locekļiem, jo īpaši attālākās teritorijās. 
Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka būtu jāatceļ autortiesību maksājumu piemērošana 
kolektīvās antenas apvienībām, kas darbojas Vācijā. Viņš arī apgalvo, ka 
Direktīva 93/83/EEK par dažu noteikumu saskaņošanu attiecībā uz autortiesībām un 
blakustiesībām, kas piemērojamas satelītu apraidei un kabeļu translācijai, nav pareizi 
transponēta Vācijas tiesību aktos. Lūgumrakstu komiteja atbalstīja šim tematam veltīta 
lūgumraksta iesniegšanu Vācijas Bundestāgā, bet Vācijas valdība līdz šim nav veikusi 
nekādus pasākumus, lai šo jautājumu risinātu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 22. maijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 20. septembrī

Lūgumraksts saņemts no Vācijas kolektīvās antenu apvienības („Antennengemeinschaft 
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Arzberg”), vienas no vairākām šādām apvienībām, kas tika dibinātas bijušajā Austrumvācijā, 
lai uztvertu Rietumvācijas programmas. Kolektīvās antenu apvienības sniedz apraides signālu 
kabeļu retranslāciju privātām mājsaimniecībām. Antennengemeinschaft Arzberg ir 
noraizējusies par savu eksistenci, kuru apdraud fakts, ka maksājumu iekasēšanas biedrība 
GEMA ir grozījusi licences līgumu, un sūdzas, ka tagad apvienībai būs jāveic nesamērīgi 
maksājumi GEMA. Turklāt tā apgalvo, ka Vācijas autortiesību noteikums, kas piešķir 
autoriem neatsaucamas tiesības uz atlīdzību kabeļu retranslācijas gadījumos (Vācijas 
Autortiesību kodeksa 20. paragrāfa 2. punkts), nebūtu jāpiemēro kolektīvajām antenu 
apvienībām. Kopumā tas ir lūgums izpētīt monopola GEMA struktūras. 
Komisijas apsvērumi

Nepieciešamība antenu apvienībām saņemt atļauju

Tas, vai apvienībai Antennengemeinschaft Arzberg ir jāsaņem atļauja saskaņā ar autortiesību 
likumu, ir atkarīgs — atbilstīgi ES acquis autortiesību jomā — no tā, vai tās darbība ir 
komunikācija ar sabiedrību, kas Direktīvas 2001/29/EK („Informācijas sabiedrības 
direktīva”)1 3. panta 1. punktā saskaņota ar ES autortiesību tiesisko normu kopumu. Kā 
noteikts Informācijas sabiedrības direktīvas 23. apsvērumā, tiesības uz komunikāciju ar 
sabiedrību ir jāsaprot plašā nozīmē, ietverot arī „visa veida raidīšanu vai atkārtotu raidīšanu 
sabiedrībai, izmantojot vai neizmantojot vadus, tajā skaitā raidīšanu ēterā”.

Lietā C-607/11 ITV Broadcasting Ltd un citi pret TVCatchup Ltd („TVCatchup lieta”) EST 
nolēmums bija, ka atklātas pārraides atkārtota raidīšana (retranslācija) internetā ir darbība 
komunikācijai ar sabiedrību. EST uzskatīja, ka jēdziens „komunikācija” ir skaidrojams tādā 
nozīmē, ka, nododot darbu daudzkārtīgai lietošanai, par katru darba retranslēšanu, izmantojot 
īpašus tehniskus līdzekļus, ir jāsaņem autora atļauja. EST atkārtoti uzsvēra, ka „sabiedrības” 
jēdziens attiecas uz iespējamiem saņēmējiem, kuru daudzums ir nenoteikts, un personām, 
kuru skaits ir pietiekami liels. Saskaņā ar šo spriedumu retranslācija ietilpst jēdzienā 
„komunikācija ar sabiedrību” arī tad, ja retranslācijas uzņēmuma abonenti atrodas sākotnējās 
apraides uztveres zonā (kā tas ir arī antenu apvienību gadījumā). 

Kā norāda lūgumraksta iesniedzējs, Vācijas Bundesgerichtshof 2012. gada 16. augustā ir 
lūdzis EST sniegt prejudiciālu nolēmumu par apraides retranslāciju, ko veic tādi kabeļu 
pakalpojumu sniedzēji kā Antennengemeinschaft Arzberg. Šī lieta ir līdzīga TVCatchup lietai, 
inter alia, tāpēc, ka mājsaimniecības, kurām kabeļu operators nodrošina retranslāciju, varēja 
uztvert sākotnējo apraidi arī bez vadiem, jo tās atrodas sākotnējās apraides uztveršanas zonā. 
Šī tiesvedība tika atlikta, jo TVCatchup lieta vēl nebija izskatīta un spriedums vēl nebija 
gatavs. 

Vācijas tiesību akti par kabeļu retranslāciju

Lūgumraksta iesniedzējs kritizē Vācijas Autortiesību kodeksa 20.b paragrāfa 2. punktu un tā 
piemērošanu antenu apvienībām. Šajā dokumentā autoriem tiek piešķirtas neatsaucamas 
tiesības uz pienācīgu atlīdzību, ja viņi savas tiesības uz kabeļu retranslāciju ir nodevuši 
apraidītājam vai ierakstu vai filmu producentam, par ko kabeļu operatori var samaksāt tikai ar 
iekasēšanas biedrības palīdzību. 

                                               
1 Direktīva 2001/29/EK (2001. gada 22. maijs) par dažu autortiesību un blakustiesību aspektu 

saskaņošanu informācijas sabiedrībā.
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Direktīvā 93/83/EEK1 („Satelītu kabeļu direktīva”) ir saskaņoti daži autortiesību un 
blakustiesību aspekti pārrobežu kabeļu retranslācijas jomā. Taču šajā direktīvā nav pieprasīta 
neatsaucamo tiesību ieviešana Vācijas Autortiesību kodeksa 20.b paragrāfa 2. punktā. 

Iekasēto atlīdzību samērīgums

Lai gan pašas tiesības uz komunikāciju ar sabiedrību ir saskaņotas ES līmenī, pašreizējo ES 
autortiesību regulējumā nav noteikumu par atlīdzības samērīgumu. 

ES konkurences tiesību aktu jomā attiecīgās iestādes noteiktos apstākļos drīkst vērtēt, vai 
iekasēšanas biedrība, kas ir dominējoša tirgū, ļaunprātīgi izmanto savu stāvokli, pieprasot 
pārmērīgu vai netaisnīgu atlīdzību. Saistībā ar to EST ir lēmusi, ka atlīdzībai jābūt saprātīgai 
salīdzinājumā ar kolektīvās pārvaldes organizācijas sniegtā pakalpojuma ekonomisko vērtību 
un tā jāizvērtē, ņemot vērā nozares tiesību izmantošanas ekonomisko vērtību2.

Ja lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka GEMA nepamatoti izmanto savu dominējošo stāvokli, 
nosakot pārmērīgu vai netaisnīgu atlīdzību, viņš pats varētu vērsties ar konkrētiem 
paskaidrojumiem un pierādījumiem Vācijas konkurences iestādē (Bundeskartellamt) vai 
iesniegt sūdzību Konkurences ģenerāldirektorātā.

Ierosinātā direktīva par tiesību kolektīvo pārvaldību

Komisijas mērķis ir panākt, lai kolektīvā tiesību pārvaldība un iekasēšanas biedrības darbotos 
labāk. Ar šādu mērķi Komisija 2012. gada jūlijā ir ierosinājusi direktīvu par autortiesību un 
blakustiesību kolektīvu pārvaldību un tiesību multiteritoriālu licencēšanu mūzikas darbu 
tiešsaistes lietotājiem iekšējā tirgū („ATP direktīvas projekts”), par ko pašlaik notiek sarunas 
ar Padomi un Parlamentu. Inter alia, priekšlikuma (skat. 
http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/management/com-2012-3722_lv.pdf) 
mērķis ir palielināt iekasēšanas biedrību lietderību, izveidojot noteikumus, kas stiprinātu to 
pārvaldību un pārredzamību.

                                               
1 Direktīva 93/83/EEK par dažu noteikumu saskaņošanu attiecībā uz autortiesībām un blakustiesībām, 

kas piemērojamas satelītu apraidei un kabeļu retranslācijai.
2 Lieta C-52/07, Kanal 5 Ltd, TV 4 AB pret STIM; lieta C-245/00, SENA.


