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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1593/2012, którą złożył Siegfried Teske (Niemcy), w imieniu 
Antennengemeinschaft Arzberg II e.V., w sprawie poboru opłat z tytułu 
praw autorskich przez niemiecką organizację GEMA

1. Streszczenie petycji

Składający petycję uważa, że pobór opłat z tytułu praw autorskich przez niemiecką 
organizację Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische 
Vervielfältigungsrechte (GEMA) stanowi zagrożenie dla istnienia organizacji takich jak 
wspólnoty nadawcze – niewielkich, regionalnych lub lokalnych, niekomercyjnych dostawców 
telewizji, stacji radiowych lub internetu, ponieważ koszty są dla nich zbyt wysokie. 
Wspólnoty nadawcze powstały w byłej NRD i miały odbierać programy telewizyjne i audycje 
radiowe z RFN, a następnie przekazywać je członkom, szczególnie na oddalonych obszarach. 
Zdaniem składającego petycję powinno się znieść pobór opłat z tytułu praw autorskich od 
wspólnot nadawczych działających w Niemczech. Utrzymuje również, że dyrektywa 
93/83/EWG w sprawie koordynacji niektórych zasad dotyczących prawa autorskiego oraz 
praw pokrewnych stosowanych w odniesieniu do przekazu satelitarnego oraz retransmisji 
drogą kablową nie została prawidłowo transponowana do prawa niemieckiego. Petycja w tej 
kwestii skierowana do niemieckiego Bundestagu została poparta przez Komisję Petycji, 
jednak niemiecki rząd nie podjął do tej pory żadnych kroków w celu rozwiązania sytuacji.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 22 maja 2013 r.  Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 września 2013 r.
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Petycja została złożona przez jedną z niemieckich wspólnot nadawczych 
(„Antennengemeinschaft Arzberg”) założonych w byłej NRD w celu odbioru programów 
z RFN. Wspólnoty nadawcze zajmują się retransmisją sygnałów nadawczych drogą kablową 
do prywatnych gospodarstw domowych. Przedstawiciele Antennengemeinschaft Arzberg 
uważają, że istnienie tej wspólnoty nadawczej jest zagrożone, ponieważ organizacja 
zbiorowego zarządzania GEMA zmieniła swoją umowę licencyjną, i skarżą się, że teraz 
wspólnota będzie musiała płacić na rzecz GEMA nieproporcjonalnie wysokie opłaty. 
Przedstawiciele wspólnoty twierdzą również, że przepis niemieckiej ustawy o prawie 
autorskim, zgodnie z którym autorom przysługuje niezbywalne prawo do otrzymywania 
wynagrodzenia za retransmisję drogą kablową (§ 20 ust. 2 niemieckiego kodeksu prawa 
autorskiego), nie powinien obowiązywać w przypadku wspólnot nadawczych. Przedstawiciele 
wspólnoty proszą ogólnie o zbadanie struktur monopolistycznej organizacji GEMA. 
Uwagi Komisji 

Obowiązek uzyskiwania zezwoleń przez wspólnoty nadawcze 

Zgodnie z dorobkiem prawnym UE w zakresie praw autorskich obowiązek uzyskania 
stosownego zezwolenia przez Antennengemeinschaft Arzberg zależy od tego, czy działalność 
prowadzona przez taką wspólnotę stanowi akt publicznego udostępniania, co zostało 
zharmonizowane w dorobku prawnym UE w zakresie praw autorskich w art. 3 ust. 1 
dyrektywy 2001/29/WE1 (dyrektywa w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw 
autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym). Zgodnie z motywem 23 
dyrektywy w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w 
społeczeństwie informacyjnym, prawo do publicznego udostępniania utworu należy rozumieć 
w szerszym znaczeniu, jako obejmujące również „każdą publiczną transmisję lub retransmisję 
utworów, drogą przewodową lub bezprzewodową”.

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-607/11 
ITV Broadcasting Ltd i in. przeciwko TV Catch Up Ltd („sprawa TV Catch Up”) retransmisja 
niekodowanego przekazu telewizyjnego za pośrednictwem internetu stanowi akt publicznego 
udostępniania. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że pojęcie 
„udostępniania” należy interpretować w ten sposób, że gdy utwór stanowi przedmiot 
wielokrotnego wykorzystania, na każdą jego retransmisję z wykorzystaniem szczególnego 
technicznego sposobu przekazu należy uzyskać zezwolenie autora utworu. Trybunał 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że „publiczny” charakter udostępniania odnosi się 
do nieokreślonej liczby potencjalnych odbiorców i dość znacznej liczby osób. Zgodnie 
z wyrokiem Trybunału retransmisję należy rozumieć jako „publiczne udostępnianie” również 
wtedy, gdy abonenci podmiotu retransmitującego znajdują się na obszarze odbioru 
pierwotnego przekazu (również w przypadku wspólnot nadawczych).

Składający petycję nadmienia również, że dnia 16 sierpnia 2012 r. niemiecki 
Bundesgerichtshof zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości o wydanie orzeczenia w trybie 
prejudycjalnym w sprawie retransmisji programów telewizyjnych przez operatora sieci 
kablowej podobnego do Antennengemeinschaft Arzberg. Sprawa ta jest zbliżona do sprawy 
TV Catch Up między innymi dlatego, że gospodarstwa domowe będące odbiorcami 
retransmisji nadawanej przez operatora sieci kablowej miały możliwość odbioru pierwotnego 
                                               
1. Dyrektywa z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich 

i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym.
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przekazu również drogą bezprzewodową, ponieważ znajdują się w obszarze odbioru 
pierwotnego przekazu. Postępowanie w tej sprawie zostało zawieszone, ponieważ sprawa 
TV Catch Up była wciąż w toku i nie ogłoszono w niej jeszcze żadnego wyroku. 

Prawo niemieckie a retransmisja drogą kablową

Składający petycję krytykuje § 20 b ust. 2 niemieckiego kodeksu prawa autorskiego oraz jego 
zastosowanie w odniesieniu do wspólnot nadawczych, zgodnie z którym autorom, którzy 
przenieśli swoje prawa do retransmisji drogą kablową na nadawcę lub producenta 
muzycznego lub filmowego, przysługuje niezbywalne prawo do pobierania słusznego 
wynagrodzenia, które operatorzy sieci kablowych mogą wypłacać jedynie za pośrednictwem 
organizacji zbiorowego zarządzania. 

W dyrektywie 93/83/EWG2 (dyrektywa dotycząca transmisji satelitarnej i kablowej) 
zharmonizowano niektóre aspekty praw autorskich i praw pokrewnych w zakresie 
transgranicznej retransmisji drogą kablową. Powyższa dyrektywa nie nakładała jednak 
obowiązku wprowadzenia niezbywalnego prawa w rozumieniu § 20 b ust. 2 niemieckiego 
kodeksu prawa autorskiego.

Odpowiedniość pobieranych opłat licencyjnych

Choć prawo do publicznego udostępniania utworów zostało zharmonizowane na szczeblu UE, 
bieżący dorobek prawny UE w zakresie praw autorskich nie obejmuje żadnych przepisów 
dotyczących odpowiedniości wynagrodzeń.

Zgodnie z unijnym prawem konkurencji organy ds. konkurencji mogą w określonych 
okolicznościach uznać, że organizacja zbiorowego zarządzania, która zajmuje dominującą 
pozycję na rynku, nadużywa swojej pozycji poprzez pobieranie zbyt wysokich lub 
niesprawiedliwych opłat licencyjnych. W związku z tym Trybunał Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej orzekł, że opłaty licencyjne powinny być naliczane proporcjonalnie do wartości 
gospodarczej usługi świadczonej przez organizację zbiorowego zarządzania oraz do wartości 
gospodarczej praw będących przedmiotem negocjacji3. 

Jeżeli składający petycję jest zdania, że organizacja GEMA nadużywa swojej dominującej 
pozycji na rynku poprzez pobieranie zbyt wysokich lub niesprawiedliwych opłat 
licencyjnych, może zwrócić się do niemieckiego organu ds. konkurencji (Bundeskartellamt), 
przedstawiając konkretne wyjaśnienia i dowody w tej sprawie, lub złożyć skargę do Dyrekcji 
Generalnej ds. Konkurencji.

Wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi

Komisja dąży do poprawy funkcjonowania organizacji zbiorowego zarządzania prawami 
autorskimi i organizacji zbiorowego zarządzania. W tym celu w lipcu 2012 r. Komisja 
przedstawiła wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie zbiorowego zarządzania prawami 
autorskimi i prawami pokrewnymi oraz udzielania licencji wieloterytorialnych dotyczących 
praw do utworów muzycznych na potrzeby ich wykorzystania na internetowym polu 
                                               
2 Dyrektywa 93/83/EWG w sprawie koordynacji niektórych zasad dotyczących prawa autorskiego oraz 

praw pokrewnych stosowanych w odniesieniu do przekazu satelitarnego oraz retransmisji drogą 
kablową.

3 Sprawa C-52/07, Kanal 5 Ltd, TV 4 AB przeciwko STIM; sprawa C-245/00, SENA.
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eksploatacji na rynku wewnętrznym (projekt dyrektywy w sprawie zbiorowego zarządzania 
prawami autorskimi), który obecnie znajduje się na etapie negocjacji z Radą i Parlamentem. 
Wniosek (dostępny pod adresem 
http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/management/com-2012-3722_pl.pdf) ma 
na celu między innymi zwiększenie wydajności organizacji zbiorowego zarządzania poprzez 
ustanowienie zasad  mających na celu poprawę zarządzania takimi organizacjami 
i zwiększenie przejrzystości ich działań.


