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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1593/2012, ingediend door Siegfried Teske (Duitse nationaliteit), 
namens Antennengemeinschaft Arzberg II e.V., over de inning van 
auteursrechtvergoedingen door de Duitse organisatie GEMA

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener is van mening dat de inning van auteursrechtvergoedingen door de Duitse 
Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte 
(GEMA) de toekomst van bepaalde organisaties, zoals collectieve antennegemeenschappen 
(kleinschalige, niet-commerciële regionale of lokale televisie-, radio- en internetproviders), in 
gevaar brengt, omdat ze de hoge kosten niet kunnen opbrengen. De collectieve 
antennegemeenschappen ontstonden in voormalig Oost-Duitsland en werden opgericht om 
West-Duitse televisie- en radioprogramma's te ontvangen en door te geven aan de leden, met 
name in afgelegen gebieden. Volgens indiener moet de inning van auteursrechtvergoedingen 
worden afgeschaft voor in Duitsland actieve collectieve antennegemeenschappen. Hij beweert 
voorts dat Richtlijn 93/83/EEG betreffende het auteursrecht en naburige rechten op het gebied 
van de satellietomroep en de doorgifte via de kabel niet correct is omgezet in Duits recht. De 
Commissie verzoekschriften heeft een verzoekschrift over dit onderwerp aan de Duitse 
Bondsdag ondersteund, maar de Duitse regering heeft tot op heden geen maatregelen 
genomen ten aanzien van deze kwestie.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 22 mei 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 september 2013

Het verzoekschrift is ingediend door een Duitse collectieve antennegemeenschap 



PE521.576v02-00 2/3 CM\1010506NL.doc

NL

("Antennengemeinschaft Arzberg"), waarvan er verschillende bestaan en die in voormalig 
Oost-Duitsland zijn opgericht om West-Duitse programma's te ontvangen. Collectieve 
antennegemeenschappen geven via de kabel omroepsignalen door aan particuliere 
huishoudens. Antennengemeinschaft Arzberg voelt zich bedreigd in haar bestaan doordat de
auteursrechtenorganisatie GEMA haar licentieovereenkomst heeft aangepast, en klaagt dat het 
nu onbehoorlijke vergoedingen moet betalen aan GEMA. Zij stelt bovendien dat de bepaling 
van de Duitse auteursrechtwetgeving die een niet voor afstand vatbaar recht op vergoeding
toekent aan auteurs ingeval van doorgifte via de kabel (paragraaf 20, lid 2, van de Duitse
auteursrechtwetgeving) niet zou moeten worden toegepast op collectieve
antennegemeenschappen. Feitelijk vraagt de antennegemeenschap om de organisatie van de
monopolist GEMA te onderzoeken.

Opmerkingen van de Commissie

Antennegemeenschappen hebben een vergunning nodig

Of Antennengemeinschaft Arzberg een vergunning moet ontvangen die onder de 
auteursrechtwetgeving valt, hangt er volgens het EU-acquis inzake auteursrecht van af of de 
activiteit een mededeling aan het publiek is, geharmoniseerd in het EU-acquis inzake 
auteursrechten in artikel 3, lid 1, van Richtlijn 2001/291. Zoals beschreven in overweging 23 
van Richtlijn 2001/29 moet aan het recht van mededeling aan het publiek een ruime betekenis 
worden gegeven dat zich tevens uitstrekt tot "elke dergelijke doorgifte of wederdoorgifte van 
een werk aan het publiek, per draad of draadloos, met inbegrip van uitzending".

In zaak C-607/11 tussen ITV Broadcasting Ltd en anderen versus TVCatchup Ltd 
("TVCatchup-arrest") besloot het Hof van Justitie van de Europese Unie dat de 
wederdoorgifte van gratis uitzendingen via het internet beschouwd wordt als een mededeling 
aan het publiek. Het Hof van Justitie besloot dat het begrip "mededeling" aldus moet worden 
uitgelegd dat wanneer een werk meermaals wordt gebruikt, er voor elke wederdoorgifte van 
een werk via een specifiek technisch middel, toestemming moet worden gevraagd aan de 
auteur. Het Hof herhaalde dat het begrip "publiek" verwijst naar een onbepaald aantal 
potentiële kijkers en een vrij groot aantal personen impliceert. Volgens dit arrest valt een
wederdoorgifte ook onder het begrip mededeling aan het publiek wanneer de abonnees van
het bedrijf dat de wederdoorgifte verzorgt zich in het ontvangstgebied bevinden van de 
oorspronkelijke uitzending (zoals ook het geval is voor antennegemeenschappen).

Indiener vermeldt dat het Duitse Bundesgerichtshof op 16 augustus 2012 het Hof heeft 
verzocht om een prejudiciële beslissing betreffende een wederdoorgifte van uitzendingen door
een kabelexploitant vergelijkbaar met Antennengemeinschaft Arzberg. De zaak is 
vergelijkbaar met het TVCatchup-arrest, onder meer omdat de huishoudens waar de
kabelexploitant de uitzending aan verzond, de oorspronkelijke uitzending ook draadloos 
konden ontvangen, omdat ze zich in het ontvangstgebied van de oorspronkelijke uitzending 
bevinden. Deze procedure werd geschorst ten tijde dat de TVCatchup-zaak nog in 
behandeling was, en er is tot op heden nog geen uitspraak gedaan.

                                               
1 Richtlijn van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de 
naburige rechten in de informatiemaatschappĳ.
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Het Duitse recht inzake wederdoorgifte via de kabel

Indiener bekritiseert paragraaf 20 b), lid 2, van de Duitse auteursrechtwetgeving en de 
toepassing ervan op antennegemeenschappen, welke een niet voor afstand vatbaar recht op 
een billijke vergoeding voor auteurs verleent als ze hun rechten in verband met de doorgifte 
via de kabel hebben overgedragen aan een omroep of een platen- of filmproducent die door
kabelexploitanten enkel via een auteursrechtenorganisatie kan worden betaald.

Richtlijn 93/83/EG1 harmoniseert bepaalde aspecten van het auteursrecht en naburige rechten
op het gebied van grensoverschrijdende doorgifte via de kabel. De invoering van het niet voor 
afstand vatbaar recht in paragraaf 20 b), lid 2, van de Duitse auteursrechtwetgeving werd 
echter niet verplicht door deze Richtlijn.

Toereikendheid van royalty-inkomsten

Hoewel het recht van mededeling aan het publiek als zodanig op EU-niveau wordt 
geharmoniseerd, staan er in het huidige EU-acquis inzake auteursrecht geen bepalingen over
de toereikendheid van de vergoeding.

Binnen het EU-mededingingsrecht kunnen mededingingsautoriteiten onder bepaalde 
omstandigheden beoordelen of een auteursrechtenorganisatie, die een machtspositie op een
markt bekleedt, deze positie misbruikt door buitensporige of oneerlijke royalty's in rekening 
te brengen. Het Hof van Justitie heeft daartoe besloten dat royalty's redelijkerwijs in 
verhouding moeten staan tot de economische waarde van de dienstverlening door de
collectieve beheerorganisatie en in het licht van de economische waarde van het gebruik van
de verhandelde rechten worden beoordeeld2.

Indien indiener van mening is dat GEMA misbruik van haar machtspositie maakt door 
buitensporige of oneerlijke royalty's te berekenen, zou hij zich met concrete toelichtingen en 
bewijzen kunnen wenden tot de Duitse mededingingsautoriteit (het Bundeskartellamt) of een
klacht kunnen indienen bij het directoraat-generaal Concurrentie.

Voorstel voor een Richtlijn betreffende collectief beheer van rechten

De Commissie streeft naar een betere werking van het collectieve beheer van rechten en
auteursrechtenorganisaties. Daartoe heeft de Commissie in juli 2012 een voorstel voor een 
Richtlijn betreffende het collectieve beheer van auteursrechten en naburige rechten en de 
multiterritoriale licentieverlening van rechten inzake muziekwerken voor onlinegebruik op de 
interne markt ("CRM ontwerprichtlijn") ingediend, dat momenteel in de Raad en het 
Parlement wordt besproken. Het voorstel is beschikbaar op
http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/management/com-2012-3722_nl.pdf en 
streeft grotere efficiëntie van auteursrechtenorganisaties na door regels vast te leggen die hun 
bestuur en transparantie ten goede komen.

                                               
1 Richtlijn 93/83/EEG tot coördinatie van bepaalde voorschriften betreffende het auteursrecht en naburige 
rechten op het gebied van de satellietomroep en de doorgifte via de kabel.
2 Zaak C-52/07, Kanal 5 Ltd, TV 4 AB v STIM; zaak C-245/00, SENA.


