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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 1593/2012, ktorú predkladá Siegfried Teske, nemecký štátny občan, 
v mene spoločenstva Antennengemeinschaft Arzberg II e.V., o výbere 
autorských poplatkov nemeckou organizáciou GEMA

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície sa domnieva, že výber autorských poplatkov organizáciou Gesellschaft 
für musikalische Aufführungs und mechanische Vervielfältigungsrechte (GEMA) ohrozuje 
prežitie organizácií, ako sú napríklad spoločenstvá s kolektívnou anténou – malí regionálni 
alebo miestni nekomerční poskytovatelia televízneho a rozhlasového vysielania a internetu, 
keďže si nemôžu dovoliť platiť vysoké náklady. Spoločenstvá s kolektívnou anténou vznikli 
v bývalom Východnom Nemecku s cieľom prijímať západonemecké televízne a rozhlasové 
vysielanie a prenášať ho k ďalším členom, predovšetkým vo vzdialených oblastiach. Podľa 
predkladateľa petície by sa mal zrušiť výber autorských poplatkov od spoločenstiev 
s kolektívnou anténou pôsobiacich v Nemecku. Predkladateľ petície takisto tvrdí, že smernica 
93/83/EHS o koordinácii určitých pravidiel týkajúcich sa autorského práva a príbuzných práv 
pri satelitnom vysielaní a káblovej retransmisii nebola správne transponovaná do nemeckého 
práva. Petíciu nemeckému Spolkovému snemu v tejto veci podporil Výbor pre petície, 
nemecká vláda však zatiaľ neprijala žiadne opatrenia na riešenie uvedeného problému.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 22. mája 2013. Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie 
informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie, doručená 20. septembra 2013

Predkladateľom petície je nemecké spoločenstvo s kolektívnou anténou 
(„Antennengemeinschaft Arzberg“), jedno z niekoľkých združení tohto typu, ktoré boli 
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založené v bývalom Východnom Nemecku na účely príjmu západonemeckého vysielania. 
Spoločenstvá s kolektívnou anténou zabezpečovali káblovú retransmisiu vysielacieho signálu 
do domácností. Spoločenstvo Antennengemeinschaft Arzberg sa cíti byť ohrozené 
skutočnosťou, že organizácia vyberajúca autorské poplatky GEMA zmenila svoju licenčnú 
zmluvu, a sťažuje sa, že jej odteraz bude musieť platiť neprimerané poplatky. Okrem toho 
tvrdí, že na spoločenstvá s kolektívnou anténou by sa nemali uplatňovať ustanovenia 
nemeckého právneho predpisu na ochranu autorských práv udeľujúce neodňateľné právo na 
odmenu autorom v prípade káblovej retransmisie (odsek 20 pododsek 2 nemeckého zákona 
o ochrane autorských práv). Vo všeobecnosti požaduje vyšetrenie štruktúr monopolnej 
organizácie GEMA. 

Poznámky Komisie 

Povinnosť spoločenstiev s kolektívnou anténou získať povolenie 

Povinnosť získať povolenie podľa zákona na ochranu autorských práv závisí (podľa acquis 
EÚ v oblasti autorských práv) od toho, či činnosť spoločenstva Antennengemeinschaft 
Arzberg predstavuje akt verejného prenosu, harmonizovaný v acquis EÚ v oblasti autorských 
práv v článku 3 ods. 1 smernice 2001/291 („smernica o informačnej spoločnosti“). Ako sa 
uvádza v odôvodnení 23 smernice o informačnej spoločnosti, právo na verejný prenos sa musí 
chápať v širokom zmysle zahŕňajúcom „všetky transmisie a retransmisie diel smerom 
k verejnosti drôtovými alebo bezdrôtovými prostriedkami vrátane vysielania“.
Súdny dvor Európskej únie rozhodol vo veci C-607/11 ITV Broadcasting Ltd a iní proti TV 
Catchup Ltd („vec TVCatchup“) tak, že retransmisia televízneho vysielania „naživo“ cez 
internet predstavuje akt verejnej komunikácie. Súdny dvor Európskej únie rozhodol, že pojem 
„komunikácia“ treba interpretovať v tom zmysle, že ak sa predmetné dielo využíva viackrát, 
každá retransmisia diela, ku ktorej dochádza pri použití špecifickej technológie, podlieha 
povoleniu autorom dotknutého diela. Súdny dvor pripomína, že pojem „verejnosť“ sa týka 
neurčitého počtu potenciálnych adresátov a celkom významného počtu osôb. Podľa 
uvedeného rozsudku retransmisia patrí pod pojem verejnej komunikácie aj vtedy, keď sa 
predplatitelia spoločnosti zaisťujúcej retransmisiu nachádzajú v oblasti príjmu pôvodného 
vysielania (čo je prípad spoločností s kolektívnou anténou).

Ako uvádza predkladateľ petície, nemecký Spolkový súdny dvor Nemecka 
(Bundesgerichtshof) požiadal 16. augusta 2012 Súdny dvor Európskej únie o začatie 
prejudiciálneho konania vo veci retransmisie vysielania káblovým prevádzkovateľom 
porovnateľným so spoločenstvom Antennengemeinschaft Arzberg. Táto vec sa podobá veci 
TVCatchup okrem iného aj v tom, že domácnosti, do ktorých sa uskutočňuje retransmisia 
prostredníctvom káblového prevádzkovateľa, by mohli prijímať pôvodné vysielanie aj 
bezdrôtovými prostriedkami, keďže sa nachádzajú v oblasti príjmu pôvodného vysielania. 
Tieto konania boli pozastavené, keďže konanie vo veci TVCatchup pokračuje a zatiaľ nebol 
vynesený rozsudok. 

Nemecké právne predpisy o káblovej retransmisii

                                               
1. Smernica z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv 

v informačnej spoločnosti.
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Predkladateľ petície kritizuje odsek 20 b pododsek 2 nemeckého kódexu o ochrane 
autorských práv a jeho uplatňovanie na spoločenstvá s kolektívnou anténou, podľa ktorého sa 
udeľuje neodňateľné právo na spravodlivú odmenu autorom v prípade, ak preniesli svoje 
práva na káblovú retransmisiu na vysielateľa alebo tvorcu záznamov či filmov, pričom 
kábloví prevádzkovatelia môžu autorské poplatky hradiť len prostredníctvom organizácie 
vyberajúcej autorské poplatky. 

Smernica 92/83/ES2 („smernica o satelitnom vysielaní a káblovej retransmisii”) zosúlaďuje 
niektoré aspekty autorských práv a s nimi súvisiacich práv v oblasti cezhraničnej káblovej 
retransmisie. Táto smernica však nepožaduje zavedenie neodňateľných práv, ako sú stanovené 
v odseku 20 b pododsek 2 nemeckého kódexu o ochrane autorských práv. 

Primeranosť vyberaných tantiém

Aj keď právo na verejnú komunikáciu ako také je harmonizované na úrovni EÚ, platné acquis 
EÚ týkajúce sa autorských práv neobsahuje žiadne ustanovenia o primeranosti odmeny. 

V oblasti právnych predpisov o hospodárskej súťaži môžu orgány na ochranu hospodárskej 
súťaže za určitých okolností posúdiť, či spoločnosť vyberajúca odmeny, ktorá má dominantné 
postavenie na trhu, nezneužíva svoje postavenie a nevyberá nadmerné alebo nespravodlivé 
tantiémy. Súdny dvor Európskej únie v tejto súvislosti konštatoval, že odmena musí byť 
primeraná vzhľadom na ekonomickú hodnotu služby poskytovanej organizáciou kolektívnej 
správy autorských práv a musí sa posudzovať so zreteľom na ekonomickú hodnotu využitia 
práv v rámci obchodu3. 

Keby sa predkladateľ petície domnieval, že organizácia GEMA zneužíva svoje dominantné 
postavenie a vyberá neprimerané alebo nespravodlivé tantiémy, môže sa obrátiť s konkrétnym 
vysvetlením a dôkazmi na nemecký úrad pre hospodársku súťaž (Bundeskartellamt) alebo 
podať sťažnosť na GR pre hospodársku súťaž.

Navrhovaná smernica o kolektívnej správe autorských práv

Komisia má v úmysle zlepšiť fungovanie kolektívnej správy autorských práv a organizácií 
kolektívnej správy. V tejto súvislosti v júli 2012 navrhla smernicu o kolektívnej správe 
autorských práv a súvisiacich práv a poskytovaní multiteritoriálnych licencií na práva na 
využívanie hudobných diel online na vnútornom trhu („návrh smernice o kolektívnej správe 
autorských práv“), o ktorej sa v súčasnosti rokuje v Rade a Európskom parlamente. Cieľom 
návrhu (dostupného na adrese 
http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/management/com-2012-3722_sk.pdf) je 
okrem iného zefektívnenie činnosti spoločností kolektívnej správy autorských práv 
stanovením pravidiel, ktoré rozšíria ich riadenie a transparentnosť.

                                               
2 Smernica Rady č. 92/83/ES o koordinácii určitých pravidiel týkajúcich sa autorského práva

a príbuzných práv pri satelitnom vysielaní a káblovej retransmisii.
3 Vec C-52/07, Kanal 5 Ltd, TV 4 AB proti STIM; vec C-245/00, SENA.


