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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1593/2012, adresată de Siegfried Teske, de cetățenie germană, în 
numele „Antennengemeinschaft Arzberg II e.V.”, privind colectarea taxei pentru 
drepturi de autor de către organizația germană GEMA

1. Rezumatul petiției

Petiționarul consideră că colectarea taxelor pentru drepturile de autor de către organizația 
germană Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische 
Vervielfältigungsrechte (GEMA) constituie o amenințare la adresa supraviețuirii 
organizațiilor, precum comunitățile de antenă colectivă – furnizorii necomerciali regionali sau 
locali de televiziune, radio și internet la scară mică –, deoarece acestea nu își permit să 
plătească costurile ridicate. Comunitățile de antenă colectivă au apărut în fosta Germanie de 
Est și au fost create cu scopul de a primi programele de televiziune și de radio din Germania 
de Vest și de a le retransmite membrilor, în special din zonele îndepărtate. Potrivit 
petiționarului, colectarea taxelor pentru drepturi de autor ar trebui desființată pentru 
comunitățile de antenă colectivă care funcționează în Germania. El pretinde, de asemenea, că 
Directiva 93/83/CEE privind dreptul de autor și drepturile conexe privind difuzarea 
programelor prin satelit și retransmisia prin cablu nu a fost transpusă în mod corect în 
legislația germană. O petiție adresată Bundestagului german privind acest subiect a fost 
susținută de Comisia pentru petiții, dar guvernul german nu a luat până în prezent nicio 
măsură pentru a rezolva această problemă.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 22 mai 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 septembrie 2013
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Petiționarul face parte dintr-o comunitate de antenă colectivă („Antennengemeinschaft 
Arzberg”), una dintre cele câteva instituții de acest tip care au fost înființate în fosta Germanie 
de Vest pentru a recepționa programe din Germania de Vest. Comunitățile de antenă colectivă 
retransmit semnale radiodifuzate prin cablu către gospodării private. Antennengemeinschaft 
Arzberg își simte existența amenințată de faptul că societatea de gestiune colectivă GEMA și-
a schimbat contractul de acordare a licențelor și reclamă faptul că acum va trebui să îi 
plătească acesteia taxe necorespunzătoare. În plus, reclamă faptul că dispozițiile din Legea 
germană privind drepturile de autor care conferă autorilor un drept inalienabil de remunerare 
în cazul retransmisiilor prin cablu (articolul 20 secțiunea 2 din Codul german privind 
drepturile de autor) nu ar trebui să se aplice comunităților de antenă colectivă. 
Antennengemeinschaft Arzberg solicită în general investigarea structurilor de monopol ale 
GEMA. 

Observațiile Comisiei 

Nevoia comunităților de antenă colectivă de a obține o autorizație 

Nevoia Antennengemeinschaft Arzberg de a obține o autorizație în temeiul legislației privind 
drepturile de autor depinde, în conformitate cu acquis-ul UE din domeniul dreptului de autor, 
dacă activitatea sa constituie un act comunicare publică, armonizat în cadrul acquis-ului UE 
privind drepturile de autor în articolul 3 alineatul (1) din Directiva 2001/291 („Directiva 
InfoSoc”). Astfel cum se prevede la articolul 23 din Directiva InfoSoc, dreptul asupra actelor 
de comunicare publică trebuie înțeles în sens larg ca acoperind, de asemenea, „orice 
transmisie sau retransmisie, de orice natură, a unei opere către public, prin cablu sau fără 
cablu, inclusiv radiodifuziunea.”

În cauza 607/11, ITV Broadcasting Ltd și alții împotriva TVCatchup Ltd (cauza 
„TVCatchup”), CJUE a hotărât că retransmisia unei emisiuni televizate gratuite prin internet 
constituie un act de comunicare publică. CJUE s-a pronunțat că conceptul de „comunicare” 
trebuie să fie interpretat în sensul că, în cazul în care o anumită operă face obiectul unor 
utilizări multiple, fiecare retransmisie a unei opere care utilizează o modalitate tehnică 
specifică trebuie să fie autorizată de autorul operei în cauză. CJUE a reamintit că conceptul de 
„public” se referă la un număr nedeterminat de potențiali receptori și la un număr destul de 
mare de persoane. În conformitate cu hotărârea, o retransmisie se încadrează în conceptul de 
comunicare publică și atunci când abonații companiei de retransmisie se află în zona de 
recepție a emisiunii televizate inițiale (astfel cum este și cazul comunităților de antenă).

Astfel cum a menționat petiționarul, Bundesgerichtshof a solicitat CJUE pronunțarea unei 
hotărâri preliminare la 16 august 2012 privind retransmisia unor emisiuni televizate de către 
un operator de cablu similar cu Antennengemeinschaft Arzberg. Cazul este similar cu cel din 
cauza TVCatchup deoarece, printre altele, gospodăriile cărora operatorul de cablu le 
retransmite ar putea recepționa emisiunea inițială și fără cablu, întrucât se află în zona de 
recepție a emisiunii televizate inițiale. Aceste proceduri au fost suspendate, întrucât cauza 
TVCatchup era încă pendinte și nicio hotărâre nu fusese încă pronunțată. 

Legea germană privind retransmisia prin cablu

                                               
1. Directiva din 22 mai 2001 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și a drepturilor 

conexe în societatea informațională.
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Petiționarul critică articolul 20 secțiunea 2 din Codul german privind drepturile de autor și 
aplicarea sa comunităților de antenă, care conferă autorilor un drept inalienabil de remunerare 
echitabilă dacă ei și-au transferat drepturile lor de retransmise prin cablu unui radiodifuzor sau 
unui producător de înregistrări sau filme care poate fi plătit de operatorul de cablu numai prin 
intermediul unei societăți de gestiune colectivă. 

Directiva 93/83/CE2 („Directiva SatCab”) armonizează anumite aspecte ale drepturilor de 
autor și a drepturilor conexe în domeniul retransmisiei prin cablu la nivel transfrontalier. Cu 
toate acestea, introducerea dreptului inalienabil de la articolul 20 secțiunea 2 din Codul 
german privind drepturile de autor nu era solicitată prin directivă. 

Caracterul adecvat al redevențelor colectate

Deși dreptul de comunicare publică ca atare este armonizat la nivelul UE, nu există nicio 
dispoziție în actualul acquis al UE privind drepturile de autor referitoare la caracterul adecvat 
al remunerației. 

În domeniul legislației UE privind concurența, autoritățile de concurență pot evalua în 
anumite situații dacă o societate de gestiune colectivă, care are o poziție dominantă pe piață, 
abuzează de această poziție prin perceperea unor redevențe excesive sau neloiale. În această 
privință, CJUE s-a pronunțat că redevențele se află într-un raport rezonabil cu valoarea 
economică a prestației efectuate de organismul de gestiune colectivă și trebuie evaluate în 
raport cu valoarea economică a utilizării drepturilor în schimburi economice3. 

În cazul în care petiționarul consideră că GEMA face abuz de poziție dominantă prin 
perceperea unor redevențe excesive sau neloiale, ar trebui să se adreseze, cu explicații și 
probe concrete, autorității germane de concurență (Bundeskartellamt) sau să depună o 
plângere la DG Concurență. 

Propunere de directivă privind gestiunea colectivă a drepturilor

Comisia vizează realizarea unei mai bune funcționări a gestiunii colective a drepturilor și a 
societăților de gestiune colectivă. În acest sens, Comisia a propus o directivă privind gestiunea 
colectivă a drepturilor de autor și a drepturilor conexe și acordarea de licențe multiteritoriale 
pentru drepturile asupra operelor muzicale pentru utilizări online pe piața internă („proiectul 
de directivă CRM”) în iulie 2012, care este în prezent negociată cu Consiliul și Parlamentul. 
Printre altele, propunerea (disponibilă la 
http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/management/com-2012-3722_en.pdf) 
vizează eficientizarea societăților de gestiune colectivă prin stabilirea unor norme pentru 
îmbunătățirea guvernanței și transparenței lor.

                                               
2 Directiva 93/83/CEE privind coordonarea anumitor norme referitoare la dreptul de autor și drepturile 

conexe aplicabile difuzării de programe prin satelit și retransmisiei prin cablu.
3 Cauza C52/07, Kanal 5 Ltd și TV 4 AB împotriva STIM; cauza C-245/00, SENA.


